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Davčna napoved za 2021 in
Vloga za prenos izgube iz leta odmere 2020 oz. 2019

Če se brez podrobnejšega opisa napotuje na zakonska določila, se pod tem pojmom razume Zakon o davku od dohodkov 1988 (EStG 
1988). 

Nadaljnje informacije k napovedi za odmero dohodnine najdete v pripomočku za izpolnjevanje (obrazec E 2) ali na www.bmf.gv.at.

Zagotavljam, da so navedbe navedene pravilno in popolno po najboljšem vedenju in prepričanju. Navedbe bomo preverili; nepravilne 
ali nepopolne navedbe imajo lahko kazenskopravne posledice. Če kasneje ugotovim, da so navedbe v predloženi napovedi nepravilne ali 
nepopolne, bom o tem nemudoma obvestil/-a finančni urad (139. čl. Zveznega davčnega zakonika).

To izjavo lahko predložite tudi v nepapirni obliki na bmf.gv.at (FinanzOnline).
FinanzOnline vam je nenehno brezplačno na voljo. V ta namen ne potrebujete nikakršne posebne programske opreme.

Za finančni urad Spremna opomba

2021

                    Ustrezno odkljukajte.

2. Trenutni naslov bivanja
2.1 Ulica 

2.2 Hišna številka 2.3  Stopnišče 2.4  Številka vrat 2.5  Država 2)

   
2.6 Kraj 

 
2.7 Poštna številka    2.8  Telefonska številka

 

1) Prosimo, da tukaj navedete 10-mestno številko zavarovanja, ki jo izda avstrijski nosilec socialnega zavarovanja.
2) Kot državo vnesite registrsko oznako vozila vaše države, če trenutno nimate bivališča v Avstriji.

Davčna številka

DRUŽINSKO IME ALI PRIIMEK

IME NAZIV

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

D D M M L L L L

Datum rojstva (če ni številke  
socialnega zavarovanja, v vsakem  
primeru izpolniti)
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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.

1. Nadaljnji podatki o osebi
1.1  Spol

   ženski           moški           inter/razl./odprto
1.2 Status osebe na dan 31.12.2021 (Prosimo, izpolnite samo en okvirček)    od datuma (DD.MM.LLLL)

 poročen/živeč v registrirani partnerski zvezi     v izvenzakonski skupnosti  
 samski    živi trajno ločeno     ločen                ovdovel
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3. Partnerka/partner 3)

3.1 Družinsko ime ali priimek 

3.2 Ime   3.3  Naziv

  
  3.4 10-mestna številka socialnega zavarovanja        3.5   Datum rojstva (DDMMLLLL) (Če ni številke

 v skladu z e- 1)                                                              socialnega zavarovanja, vsekakor izpolniti)

      

4. Odbitni delež za edinega hranilca, odbitni delež za samohranilca       1    2

4.1    Odbitni delež za edinega hranilca uveljavljam sam in izjavljam, da moja partnerka/moj partner tega ne uveljavlja. 

4.2    Odbitni delež za samohranilca uveljavljam sam.

Napotek k točki 4.1 in 4.2: Potrebno je prejemanje otroškega dodatka za vsaj enega otroka v skladu s točko 4.3.

4.3 

4.4  Za morebiten otroški dopolnilni dodatek izjavljam, da v letu odmere nisem prejemal nadomestila za brezposelnost, nujno pomoč,  
  premostitvenopomoč ali storitve iz osnovne oskrbe ali minimalna zajamčena sredstva ali pa sem jih prejemal v obdobju, krajšem od  
  330 dni.

5. Višina prihodkov zakonca ali registrirane partnerke/registriranega partnerja  
 Prosimo, obkrožiti samo, če točka 4.1 še ni odkljukana (odbitni delež za edinega hranilca).

  Izjavljam, da letni prejemki mojega zakonca ali registrirane partnerke/registriranega partnerja niso presegli 6.000 Eur [V tem primeru  
 pripada nižji lasten pridržek za izredne obremenitve (obrazec L 1ab) in stroški za invalide zakonca ali registrirane partnerke/ 
 partnerja (obrazec L 1ab)].

6. Zvišan odbitni delež za upokojence

 Vlagam vlogo za zvišan odbitni delež pokojnine. (Pogoji: lastni prejemki pokojnine ne presegajo 25.000 EUR, ni pravice do odbitnih  
 deležev v skladu s točko 4, živeči v zakonu ali registrirani partnerski zvezi - prejemki zakonca ali registrirane partnerke/ 
 partnerja ne presegajo 2.200 EUR letno).

7. Dodatek za velike družine     3  

 Vlagam zahtevek za dodatek za velike družine za leto 2022, saj sem za leto 2021 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 pri izračunu meje v  
 višini 55.000 eur upoštevati tudi prihodek zakonca.

9. Zahteva za neomejeno davčno dolžnost (4. odst., 1. čl.)
Prosimo, da za vlogo za neomejeno davčno dolžnost uporabite prilogo L 1i (točka 6 na obrazcu L 1i).

8. Možnost rednega obdavčenja pri kapitalskih donosih, prihodkih od prodaj zemljišč in prihodkih  
 iz zagotavljanja pravic za priključke

8.1  Vlagam vlogo za obdavčitev poslovnih in/ali zasebnih kapitalskih donosov, za katere se uporablja posebna davčna stopnja, v  
  skladu s splošno davčno tarifo (možnost rednega obdavčenja v skladu s 5.odst., 27a. čl.)    4

8.2  Vlagam vlogo za obdavčitev poslovnih in/ali zasebnih substančnih dobičkov, ki se nanašajo na zemljišča (prodaje zemljišč in odjemi  
  poslovnih zemljišč), za katere se uporablja posebna davčna stopnja v skladu s splošno davčno tarifo (možnost rednega obdavčenja  
  v skladu z 2. odst., 30a. čl.)   5

8.3  Prosim za obdavčenje prihodkov iz zagotavljanja pravic za priključke, od katerih je bil pridržan davčni odtegljaj v višini 10 %, v skladu  
  s splošno davčno stopnjo (11. odst., 107 čl.)

1) Prosimo, da tukaj navedete 10-mestno številko zavarovanja, ki jo izda avstrijski nosilec socialnega zavarovanja.
3) Partnerka/partner sta samo zakonca, registrirana partnerka/registriran partner ali zunajzakonska partnerka/zunajzakonski partner z 
 vsaj enim otrokom, za katerega sta za vsaj sedem mesecev prejemala otroški dodatek (3. odst. 106. čl.). V nadaljevanju – če ni  
 drugače navedeno – sta navedena kot „partnerka/partner‟.

Število otrok, za katere sva jaz ali moja partnerka/moj partner prejemala otroški dodatek v obdobju vsaj sedem mesecev. 
Za davčno upoštevanje otrok prosimo, da uporabite za vsakega otroka lastno prilogo L 1k.
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4) Brez končno obdavčenih kapitalskih donosov, substančnih dobičkov, ki se nanašajo na kapitalsko premoženje in na poslovna zemljišča, 
za katere se uporablja posebna davčna stopnja. 

5) Hkrati uveljavljam prejete obresti (205. čl. Zveznega davčnega zakonika - BAO), v kolikor jih ni mogoče določiti, kot znesek razlike 
glede na davek od prihodkov za predhodna leta, posledično od zgornjega zneska.

6) Če je bila vloga vložena v predhodnem letu, potem se je ne vlaga ponovno.
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10. - 12. Poslovni prihodki iz 
  (prispevki v EUR)

10. Kmetijske in  
gozdarske dejavnosti 7

11. Samostojnega 
dela                8

12. Poslovnega
obrata           9

1. Kot samostojna podjetnica/podjetnik - rezultat iz 
prilog-e E 1a ali E 1a-K, pri kmetijski in gozdarski 
povprečnini iz E 1c 4)

2. Kot udeleženka/udeleženec (partnerka/partner v 
podjetju) - rezultat iz priloge E 11 4)

3. Iz tega je treba izločiti zaradi razdelitve prejemkov 
na 3 leta                                                     10  

na 5 let                                                       11

311 321 327

312 322 328
4.   V skladu z 9. odst. 37. čl. nepreklicno zahtevam, da se moji pozitivni  

 prejemki iz umetniške in/ali pisateljske dejavnosti enakomerno razdelijo na  
 letonapovedi in obe predhodni leti. 

  V številčni oznaki 325 se zaradi tega izloči 2/3. 5)                                             12 325
5.  Priznane delne zneske iz razdelitve prihodkov v 

skladu s točko 3 in/ali 4 določenega drugega  
leta                                          13 314 324 326

6. Pri izvajanju možnosti rednega obdavčenja  
v skladu s točko 8.1: V točki 1. in/ali 2.  
neupoštevani poslovni kapitalski donosi  
(donosi in substanca), če niso vključeni v  
številčne oznake 917/918/919                    14 780 782 784

7. Pri izvajanju možnosti rednega obdavčenja v 
skladu s točko 8.1: V številčnih oznakah 780/782/ 
784 niso vsebovani poslovni kapitalski donosi 
(donosi in substanca), katerim se priračuna tuj 
davek po odbitku                                          15 917 918 919

8. Pri izvajanju možnosti rednega obdavčenja 
v skladu s točko 8.2: V točki 1. in/ali 2. niso 
vsebovani substančni dobički, ki se nanašajo na 
poslovna zemljišča                                        16 500 501 502

Vsota iz 1. do 8. 310 320 330
9. Razdelitev dohodka v skladu s 4. odst., 37. čl.       17

 9.1  V skladu s 4. odst. 37. čl. prosimo za enakomerno porazdelitev prihodkov  
  v skladu z 21. čl. razdeljeno na tri leta. 6) 
9.2 V prihodkih iz kmetijske in gozdarske dejavnosti  
 prejete prihodke v skladu z 4. odst., 37. čl.  
 enakomerno porazdeliti na leto napovedi in  
 obe naslednji leti 151
9.3  Sporočam, da je razdelitev prihodka v letu napovedi zaključena (8. vrst.,  
  4. odst., 37. čl.) Pozor: Številčna oznaka 151 se ne izpolnjuje.

Posebne davčne stopnje
Poslovni kapitalski donosi, ki se obdavčijo s posebno davčno stopnjo
10. V številčnih oznakah 310/320/330 nevključeni  

domači in tuji kapitalski donosi (donosi in 
substanca), katerim se ne priračuna nikakršen 
tuj davek po odbitku in so obdavčljivi s posebno 
davčno stopnjo 27,5 %.                              18 946 947 948

11. V številčnih oznakah 310/320/330 nevključeni  
domači in tuji kapitalski donosi, katerim se ne 
priračuna nikakršen tuj davek po odbitku in so 
obdavčljivi s posebno davčno stopnjo 25 %.  18 781 783 785

12. V številčnih oznakah 310/320/330 nevključeni  
domači in tuji kapitalski donosi (donosi in 
substanca), katerim se priračuna tuj davek po 
odbitku in so obdavčljivi s posebno davčno 
stopnjo 27,5 %.                                         19 949 950 951

13. V številčnih oznakah 310/320/330 nevključeni  
domači in tuji kapitalski donosi, katerim se  
priračuna tuj davek po odbitku in so obdavčljivi 
s posebno davčno stopnjo 25 %.                  19 920 921 922

Substančni dobički ki se nanašajo na poslovna zemljišča, ki se obdavčijo s posebno davčno stopnjo
14. Substančni dobički, ki se nanašajo na poslovna 

zemljišča, ki se obdavčijo s posebno davčno 
stopnjo v višini 30 %                                   20 961 962 963

15. Substančni dobički, ki se nanašajo na poslovna 
zemljišča, ki se obdavčijo s posebno davčno 
stopnjo v višini 25 %                                   20 551 552 553
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13. Določila za čakalne sezname (2a. odst. 2. čl. in 23a. člen)

V poslovnih prihodkih niso
vsebovane upravičene izgube v
smislu 2a. odst., 2. čl.:

a) Lasten obrat 21 341

b) Udeležbe 22 342

Priračunane izgube iz predhodnih let 
se izravnajo s pozitivnimi poslovnimi prihodki 
v višini:

a) Lasten obrat 23 332

b) Udeležbe 23 346
Upravičena izguba oz. prenesena izguba v skladu s 23a. členom iz presežnih izplačil  
(uveljavljanje jamstva), ki rezultata iz poslovnega partnerstva ni znižala (znesek iz številčne 
oznake 9405/7405 priloge E 6a-1) 24  509

V neposlovnih prihodkih niso vsebovane upravičene izgube v smislu 2a. odst., 2. čl.  25 371
Priračunane izgube iz predhodnih let se izravnajo s pozitivnimi neposlovnimi prihodki v  
višini:    26 372

na substančne dobičke, ki se nanašajo na poslovna zemljišča (davek od dobička na nepremičnine, tuj davek, posebna predplačila)
20. Davek na nepremičnine v višini 30 %, 

če odpade na poslovne prihodke od prodaje  
zemljišč 964 965 966

21.  Davek na nepremičnine v višini 25 %, 
če odpade na poslovne prihodke od prodaje  
zemljišč 583 584 585

22. Posebno predplačilo v višini 30 %, če odpade 
na poslovne prihodke od prodaje zemljišč  7) 967 968 969

23.  Posebno predplačilo v višini 25 %, če odpade 
na poslovne prihodke od prodaje zemljišč  7) 589 590 591

24.  Na prihodke iz poslovnih prodaj zemljišč za  
katere velja posebna davčna stopnja v višini  
30 % veljaven pripisan tuj davek po odbitku 970 971 972

25.  Na prihodke iz poslovnih prodaj zemljišč, za  
katere velja posebna davčna stopnja v višini  
25 % veljaven pripisan tuj davek po odbitku 586 587 588

na prihodke iz zagotavljanja pravic za priključke, ki so obdavčeni na podlagi izvajanja možnosti rednega obdavčenja z davčno stopnjo 
(davčni odtegljaj v skladu z 107. čl.)

26. davčni odtegljaj v skladu s 107. čl.                                  6 286 287 288

V številčni oznaki 330 vsebovani prihodki, ki v skladu s prilogo 2 k avstrijskemu Zakonu o socialni varnosti za 
kmete - BSVG delujejo kot utemeljitev za prispevke (Npr. prejemki iz živinoreje in pridelave rastlin) 491
V številčni oznaki 330 vsebovani prihodki, ki v skladu s prilogo 2 k Zakona o socialni varnosti za kmete - BSVG 
delujejo kot utemeljitev za prispevke (Npr. prejemki iz kmetijske in gozdarske dopolnilne dejavnosti) 492

7) Prosimo, upoštevajte: Prosimo, da tukaj vnesete samo tisti znesek, ki je bil izplačan za posebno predplačilo za poslovne prodaje nepremičnin. 
Odveden davek na nepremičnine se ne vnese tukaj, temveč pri številčnih oznakah 964/965/966 ali 583/584/585.

E 1-SI-2021

14. Prihodki iz nesamostojnega dela

14.1 
Število domačih izplačilnih mest osebnega dohodka ali pokojnine v letu 2021
V kolikor niso navedeni nikakršni prihodki, potem vnesite vrednost 0 (nič). Plačilne liste ni potrebno priložiti.

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, rehabilitacijsko nadomestilo, nadomestilo za izobraževanje, 
prejemki iz poklicnega zavarovanja ali prejemki iz sklada za gradbiščne delavce, dopuste in odpravnine.
Če ste prejemali več pokojnin, ki so bile skupaj že obdavčene, potem je treba za te skupaj obdavčene pokojnine navesti samo eno 
izplačilno mesto.

Pripisan davek
na poslovne kapitalske donose (davek na kapitalski dobiček, tuj davek po odbitku)
16.  Davek na kapitalski dobiček v višini 27,5 %, 

če odpade na poslovne domače kapitalske donose 955 956 957
17.  Davek na kapitalski dobiček v višini 25 %, 

če odpade na poslovne domače kapitalske donose 580 581 582
18.  Na poslovne kapitalske donose, za katere velja  

posebna davčna stopnja v višini 27,5 %  
veljaven pripisan tuj davek po odbitku        19 958 959 960

19.  Na poslovne kapitalske donose, za katere velja 
posebna davčna stopnja v višini 25 % veljaven 
pripisan tuj davek po odbitku                     19   923 924 925

14.2 Neobdavčeni prihodki na podlagi mednarodnih sporazumov
       (npr. UNO, UNIDO) 27 725

Za prejemke nesamostojnega dela brez odbitka davka na prihodke uporabite Prilogo L 1i.
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8)  Če jih je delodajalec že upošteval v pravilni višini, potem tukaj ni potreben vnos. V nasprotnem primeru je treba vnesti celoten znesek.  
9)  Samo delojemalke/delojemalci, ki so po naročilu tuje delodajalke/delodajalca v Avstriji zaposleni za določen čas v okviru delovnega  

 razmerja z avstrijskim koncernom ali avstrijskim obratom tujega delodajalca. V zvezi s podrobnostmi glejte uredbo o razdelitvi  
 povprečnih postavk za poslovne stroške.

10) Nadomestila stroškov, prejeta od delodajalke/delodajalca (razen pri zastopnicah/zastopnikih in nadomestila stroškov za eskpatriate, ki  
 se nanašajo na stroške potovanj v skladu s 4. vrstico 26. člena Zakona o davku od dohodkov 1988). Tudi pri zastopnicah/ 
 zastopnikih tukaj navesti nadomestila stroškov.

16.   Poslovni stroški
16.1 Poslovni stroški brez priračuna k povprečnini poslovnih stroškov Pozor: Kot poslovni strošek upoštevan pavšal za domačo  

 pisarno bo upoštevan samodejno iz plačilnega lista/plačilnih listov in ga zato ni potrebno navajati.
16.1.1 Prispevki za sindikat in drugi prispevki za poklicna združenja in interesna zastopstva -  

 dejansko pripadajoč letni skupni znesek - razen prispevek za svet delavcev. 
 Izpolniti samo, če jih ni upošteval že delodajalec (na plačilnem listu) v ustrezni višini. 8) 717
16.1.2 Skupni izdatki v letu 2021 za ergonomsko ustrezno pohištvo za domačo pisarno  

 (npr. Pisalna miza, vrtljiv stol, namizna svetilka) pri vsaj 26 dneh dela v domači pisarni 
 Pozor: Ni dovoljeno vnesti vnosa v številčno oznako 159. Tukaj se navedejo samo  

 izdat-ki leta 2021 (v polni višini). Izdatki leta 2021, ki presegajo najvišji znesek za  
 leto 2021, se pri napovedi za 2021 ne upoštevajo; upoštevajo pa se pri napovedih za  
 leto 2022 in po potrebi 2023, in sicer samodejno. Zneski iz leta 2020, ki presegajo  
 najvišji znesek v višini 150 Eur se pri napovedi 2021 samodejno upoštevajo in jih ni  
 dovoljeno dodatno navajati. 29 158
16.1.3 Obvezni zneski na podlagi krajšega delovnega časa in obvezni prispevki za zraven zavarovane  

 družinske člane in lastni vplačani znesek za socialno varnost 274
Drugi poslovni stroški - Vedno vnesite letni znesek za stroške z odbitkom neobdavčenih nadomestil ali plačil. Če poslovni stroški 
znašajo letno manj od 132 EUR, potem vnos ni potreben.
16.2 Poslovni stroški s priračunom k povprečnini poslovnih stroškov
16.2.1 Natančen naziv vaše poklicne dejavnosti (npr. kuhar, prodajalka; ne zadostuje zaposleni, ali delavec)

16.2.2 Digitalna delovna sredstva (npr. računalnik) obrez znižanja za morebitni pavšal za domačo  
 pisarno (pri nabavah nad 800,00 Eur vnesite tukaj samo letni odpis) 169

16.2.3 Druga delovna sredstva, ki se ne navajajo v številčni oznaki 169 
 (pri nabavah nad 800,00 EUR vnesite tukaj samo letni odpis) 719

16.2.4 Strokovna literatura 
  (brez del za splošno izobraževanje, kot so leksikoni, priročniki, časopisi itd.) 720
16.2.5 Stroški poslovnih potovanj 

  (brez prevoznih stroškov stanovanje/delavnica in vračanj domov) 721

16.2.6 Stroški nadaljnjega usposabljanja, izobraževanja in prekvalifikacije 722

16.2.7 Stroški vračanja domov 300

16.2.8 Stroški za dvojno gospodinjstvo 723
16.2.9 Delovna soba  
  Pozor: Ni dovoljeno vnesti vnosa v številčno oznako 158. Odbitno samo, če je delovna  

 soba središče celotne poklicne dejavnosti. 159
16.2.10 Drugi poslovni stroški, ki niso navedeni v 16.2.2 do 16.2.9 (npr. prispevek za svet delavcev)  

 Pozor: Kot poslovni strošek upoštevan pavšal za domačo pisarno bo upoštevan  
 samodejno iz plačilnega lista/plačilnih listov in ga tukaj ni dovoljeno vnesti 724

15. Olajšave za dnevne migrante/evro za dnevne migrante Pojasnila k olajšavam za dnevne migrante in k  
 zvišanemu znesku za prometne olajšave najdete v publikaciji Steuerbuch 2022.   28  

Izpolniti samo, če jih ni upošteval že delodajalec v ustrezni višini. Napotek: Številčni oznaki 718 in 916 je treba izpolniti skupaj.  
Izračun se izvede v skladu z aplikacijo za izračun olajšave za dnevne migrante na bmf.gv.at/pendlerrechner

15.1 Olajšave za dnevne migrante - dejansko pripadajoč letni znesek 718

15.2 EUR za dnevne migrante (znesek odbitka) - dejansko pripadajoč letni znesek 916

E 1-SI-2021

16.2.11 Za uveljavljanje olajšave za poklicne skupine vnesite:

Poklic - kratek opis  Obdobja dejavnosti: Začetek (DDMM) - konec (DDMM)  Nadomestila stroškov 10)

do

do

Vsota prihodkov iz nesamostojnega dela (ni treba izpolniti)

A: Umetnice/umetniki FM: Gozdarske delavke/delavci z motorno žago V: Zastopnice/zastopniki 10)

B: Umetniško osebje, zaposleno v FO: Gozdarske delavke/delavci brez motorne žage, Gozdarske P: Članice/člani mestnega sveta,
gledališču, filmske igralke/filmski igralci delavke/delavci, poklicne lovke/lovci v območni službi Občine ali Lokalno zastopstvo

F: Televizijske ustvarjalke/ustvarjalci HA: Izvajalke/izvajalci hišnih opravil, če zanje ne velja E: Izseljenci (ekspatriati) 
J: Novinarke/novinarji Zakon o izvajalcih hišnih opravil v smislu 11. vrst. 1. člena
M: Glasbenice/glasbeniki HE: Delavke/delavci na domu Uredbe 8), 9)
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Prosimo upoštevajte: 
11)  Pri izvajanju možnosti odmere davka se lahko tukaj ob obstoju več poslov prodaje vnese samo izplačan davek na nepremičnine za  

  tiste posle prodaje, ki se na podlagi te možnosti vključijo v obdavčite.
12)  Prosimo, da tukaj vnesete samo tisti znesek, ki je bil izplačan za posebno predplačilo za zasebne prodaje nepremičnin. Odveden davek  

  od nepremičnin se ne vnese tukaj, temveč pri številčnih oznakah 988/576.

E 1, stran 6, različica z dne 9. 11. 2021

19.1.1 Povprečno ugotovljeni prihodki od prodaje zemljišč (4. odst. 30. čl. „Staro  
 premoženjeʺ) (14% izkupička od prodaje; 2. vrst., 4. odst., 30. čl.)      35 985 572

  Prihodki od prodaje zemljišč po spremembi namembnosti
  (60% izkupička od prodaje; 1. vrst., 4. odst., 30. čl.)                               36 986 573

    Pri ugotavljanju prihodkov v skladu s številčnimi oznakami 985/986 oz. 572/573 je prišlo do naknadnega zajetja upravičenih 
proizvodnih stroškov (zadnji stavek 4. odst., 30. čl.)

19.1.2 Nepovprečno ugotovljeni prihodki iz prodaj nepremičnin (3. odst., 30. čl.,  
 „novo premoženjeʺ in pri opciji v skladu s 5. odst., 30. čl. tudi „staro  
 premoženjeʺ)                                                                                 37 987 574

19.1.3 Saldo iz številčnih oznak 985/986/987 oz. 572/573/574          38

19.1.4 Priračunani davek na nepremičnine, ki odpade na prihodke iz  
 zasebnih prodaj zemljišč in ga odvedejo zastopniki strank 11) 988 576
19.1.5 Izvedeno posebno predplačilo, če odpade na prihodke iz zasebnih  
 prodaj zemljišč 12) 989 579
19.1.6. Na prihodke iz zasebnih prodaj zemljišč v skladu s točko 19.1.  
 priračunan davek v tujini 997 578
19.2  Prihodki od prodaj zemljišč, za katere velja tarifa

19.2.1 Prihodki od prodaj zemljišč do pokojnine („staro in novo premoženjeʺ; 4. odst., 30a. čl.)                  39 575

19.2.2 Na prihodke iz zasebnih prodaj zemljišč v skladu s točko 19.2 priračunan davek v tujini 975

20. Drugi prihodki

20.1 Ponavljajoči prihodki (1. vrst., 29. čl.)  40 800
20.2 Prihodki iz špekulativnih poslov (31. čl.) in iz prodaje udeležb (31. čl. Zakona o  

 dohodnini EStG 1988 v veljavni različici pred 1. Zakonom o spodbujanju stabilnosti in  
 rasti gospodarstva - StabG 2012) 41 801

20.3 Prihodki od prodaje vrednostnih papirjev za terjatve in derivate, ki so bili pridobljeni med  
 1.10.2011 in 31.3.2012 (184. vrst., 124b čl., druga alineja, 27,5%) 42 503

20.4 Neposlovni prihodki od storitev (3. vrst., 29. čl.) 43 803

20.5 Funkcionalne pristojbine (4. vrst., 29. čl.) 44 804

19. Prihodki iz zasebnih prodaj zemljišč  32

        Prodaja se nanaša (tudi) na zemljišče, ki je pred tem iz poslovnega premoženja bilo izvzeto v višini knjigovodske vrednosti

19.1    Prihodki od prodaj zemljišč za katere davčna stopnja 30%    33 25%    34

18.6 Znesek petnajstine izgube iz zasebnih prodaj zemljišč obračunskega obdobja v skladu s  
 točko 19.1.3 ali predhodnega leta (največ saldo iz točk 18.1, 18.2. in 18.3.), katerega je  
 treba odbiti. 38 973
18.7  Prosim, da se 60% izgube iz zasebnih prodaj zemljišč poravna s saldom prihodkov iz  

  oddajanja v najem in zakupa v skladu s točkami 18.1, 18.2 in 18.3. Upoštevati je treba  
  (60 %  zneska v skladu s točko 19.1.3, največ saldo) 974

E 1-SI-2021

18. Prihodki iz oddajanja v najem in zakupa 

18.1 Zemljišč in stavb - rezultat iz prilog-e E 1b

18.2 Kot udeleženka/udeleženec - rezultat iz priloge E 11

18.3 Prihodki od prodaje obrestnih zahtevkov iz najema ali zakupa (4. vrst., 1. odst., 28. čl.) 546
18.4 Prihodki iz zagotavljanja pravic za priključke (107. čl.), 

  ki so obdavčeni v višini 33 % izplačilnega zneska (brez DDV)

  v višini, ki je dokazana v strokovni oceni
  (izvajanje možnosti rednega obdavčenja v skladu z 10. odst. 107. čl.)               31 547

18.5 Drugi prihodki iz oddajanja v najem in zakupa 
  (Npr. prihodki iz poslovnega zakupa po prekinitvi poslovanja) 373

Vsota iz 18.1. Do 18.5. 370

17.  Prihodki iz kapitalskega premoženja 
Za prihodke iz kapitalskega premoženja uporabite prilogo E 1kv.
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E 1, stran 7, različica z dne 9. 11. 2021E 1-SI-2021

21. Ponovna obdavčitev

Naknadno obdavčenje tujih izgub (4. vrst., 8. odst., 2. čl.) 45 792

23. Tarifne ugodnosti, posebni primeri
23.1 Prihodki, ki se ne vnesejo v številčno oznako 167 in za katere uveljavljam polovično  

 davčno stopnjo  46 423

23.2 Prihodki iz posebne uporabe gozda, za katere uveljavljam polovično davčno stopnjo 47 167
23.3 Dobički iz odpusta dolga v smislu 36. člena (številčna oznaka 386)

  Načrtovana kvota v odstotkih      496                       48 386
23.4 Prihodki, ki jih je treba iz drugih razlogov posebej obdavčiti (vrsta): 49

23.5  Prosim, da se v skladu z alinejo a in b, 6. vrstice, 6. člena nastali davčni dolg odvede
    v obrokih. 50 978
  Od tega zneska odpade na gospodarske dobrine
  23.5.1      osnovnih sredstev (5 obrokov) znesek v višini   50 235

  23.5.2      obratnih sredstev (2 obroka) znesek v višini 50 991
23.6  Na podlagi predpisov Zakona o davku na ponovno ustanovitev prosim,
   da se davčni dolg za znesek, ki je vsebovan v prihodkih odplača v obrokih.  51 979
  Od tega zneska odpade na gospodarske dobrine
  23.6.1      osnovnih sredstev (5 obrokov) znesek v višini   51 559

  23.6.2      obratnih sredstev (2 obroka) znesek v višini 51 993
  Davčni dolg
     se ugotavlja v skladu s tarifo    
   z upoštevanjem davčne stopnje v višini 27,5 % (delna omejitev pravice do obdavčitve) 
23.7 Pri zamenjavi deleža v okviru izterjav, zaključenih po 31. 12. 2019 
  ali pogodbeno podpisanih: 
   V skladu z odst. 1a 17. člena Zakona o davku na ponovno ustanovitev prosim, da  

  se davčni dolg ne določi za znesek, naveden v dohodkih v višini 153
23.8  V skladu z alinejo a, 1. vrst., 6. odst., 27. čl. prosim, da se davčnega dolga ne  

  določi za znesek, ki je vsebovan v prihodkih 52 806
23.9  Prosim, da se v skladu z alinejo d, 1. vrstice, 6. odst., 27. čl. in c. in d., 6. vrst., 6. čl.  

  nastali davčni dolg odvede v 5 obrokih za znesek, ki je vsebovan v prihodkih.  53 980
23.10. Pribitni davčni odtegljaj na neposlovne prihodke iz zagotavljanja pravic za priključke, ki so  

 obdavčeni na podlagi izvajanja možnosti rednega obdavčenja z davčno stopnjo (11. odst.,  
 107. čl.) v skladu s stopnjo                                  596

23.11. Prišteti minimalni davek na dobiček pravnih oseb po spremembi (8. odst. 9. člena Zakona o  
 obdavčitvi statusnih preoblikovanj) 309

23.12.  Za podaljšano obdobje prosim za davčno olajšavo za priseljevanje v skladu s 1a.  
  odst. 103. čl. v višini  54 983

23.13.  Za podaljšano obdobje naprošam za odpravo davčnih dodatnih obremenitev na podlagi priseljevanja z uporabo pavšalne  
  povprečne davčne stopnje (1. odst. 103. člena v veljavni različici Uredbe o ugodnostih pri priseljevanju 2016, BGBI II  
  št. 261/2016). Znesek, za katerega se tarifni davek z uporabo ugodnejše davčne stopnje zmanjša, je treba vnesti v  
  številčno oznako 375.   55

23.14. Odbitne postavke (ugodnost ob priseljevanju, priračunani davki) 56

375

22. COVID-19 rezerva, prenos izgube, skupni znesek prihodkov
22.1 Skupni znesek prihodkov pred priračunom COVID-19 rezerve in prenosa izgube 
  Je vsekakor prav tako treba izpolniti ob odbitku COVID-19 rezerve v napovedi 2020 in/ali  

 pri uveljavljanju prenosa izgube.

22.2 Prištetje v napovedi 2020 odbite COVID-19 rezerve 157
22.3 Prenos izgube (355 vrst. 124b člena v veljavni različici Uredbe o upoštevanju izgube  

 COVID-19, BGBl II št. 405/2020) Prenos izgube je bil zahtevan. Negativni skupni znesek  
 prihodkov 2021 je treba v tolikšni meri zmanjšati, kolikšen je znesek (skupna vrednost iz  
 zahteve za prenos izgube; mogoče samo pri odstopajočem tržnem letu 2020/2021) 152

22.4 Skupni znesek prihodkov (po upoštevanju točk 22.2 in 22.3)
  Ni treba izpolniti 
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25. Posebni izdatki    60

Zavezujoči zneski za zakonsko priznane cerkve ali verske skupnosti, donacije upravičenim prejemnikom in prispevki za prostovoljno 
nadaljnje zavarovanje v zakonskem pokojninskem zavarovanju in za dokup zavarovalnih obdobij bodo samodejno upoštevani in jih ni 
potrebno navajati. Posredovane podatke si lahko ogledate na FinanzOnline. Če ti podatki vsebujejo nepravilnosti ali pomanjkljivosti,  
potem se za pojasnilo, prosimo, obrnite neposredno na prejemnika plačila. Le-ta lahko podatke popravi ali pa manjkajoče pošlje kasneje. 
Za upoštevanje, ki odstopa od posredovanih podatkov ali za upoštevanje prispevkov za cerkev ali zavarovalnico ali posebnih izdatkov, 
izplačanih tujim organizacijam uporabite prilogo L 1d.

25.1 Pokojnine ali redni izdatki 280

25.2 Stroški davčnega svetovanja 460
25.3 Odbitek izgube                                                                                                             61
 Odprti odbitki izgub iz predhodnih let (skupni znesek vseh izgub, ki jih je mogoče odbiti) 462

26. Izredne obremenitve
Za uveljavljanje izrednih obremenitev prosimo, da uporabite prilogo L 1ab, za uveljavljanje izrednih obremenitev za otroke uporabite 
priloge-o L 1k.

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

28. Odločba o olajšavi         62

28.1    Ne želim odločbe o olajšavi.

28.2    Želim nižjo odločbo o olajšavi v višini letno                                               449

Prosimo, da tej izjavi priložite za vaš primer potrebne priloge s pojasnili:
E 1a/E 1a-K, E 1b, E 1c, E 1kv, E 11, L 1ab, L 1d, L 1k, L 1i in E 108c

Napotki
Družinski dodatek Plus in odbitni delež za edinega hranilca / odbitni delež za samohranilca
Če je bil družinski dodatek Plus ali odbitni delež za edinega hranilca, odbitni delež za samohranilca že upoštevan pri delodajalcu, je tega treba prav 
tako zahtevati tudi pri odmeri davka delodajalca, saj lahko drugače pride do neželenega dodatnega plačila. Za upoštevanje družinskega dodatka 
Plus prosimo, da uporabite prilogo L 1k ali - v posebnih primerih - prilogo L 1k-bF.
Meddržavna izmenjava informacij
Mednarodni sporazumi predvidevajo večstransko izmenjavo informacij med finančnimi upravami posameznih držav. Tako prejemamo za v Avstriji 
živeče osebe informacije o prihodkih in o premoženju v tujini. Prav tako posredujemo informacije o prihodkih, prejetih v Avstriji ali o tukaj 
obstoječem premoženju, če ustrezne osebe živijo v tujini.
Originalna dokumentacija in dokazila
Prosimo, ne posredujte nikakršne originalne dokumentacije/originalnih dokazil, saj bodo vsi pisni dokumenti, ki jih prejme finančni urad, po 
elektronski obdelavi uničeni skladno z zahtevami varstva podatkov! Vendar pa hranite dokumentacijo vsaj 7 let.

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)

Datum, podpis

E 1-SI-2021 E 1, stran 8, različica z dne 9. 11. 2021

24.4 Izgube v tujini
  Pri ugotavljanju prihodkov so po avstrijski davčni zakonodaji upoštevane samo ugotovljene  

 tuje izgube največ v obsegu izgube po davčni zakonodaji v tujini (Pozor: Številno oznako  
 746 in/ali 944 je treba ob upoštevanju tujih izgub vsekakor izpolniti)

24.4.1  Upoštevane izgube iz držav, s katerimi je vzpostavljena obsežna uradna pomoč 59 746

24.4.2  Upoštevane izgube iz držav, s katerimi je vzpostavljena obsežna medsebojna pomoč 59 944

24.2 Na prihodke v skladu s številčno oznako 395 odpade priračunan davek, brez priračunanih  
 davkov v skladu s točkami 10-12, 18, 19, 24, 25 brez priračunanih davkov v skladu s točko  
 18 in v skladu s prilogo E 1kv in prilogo L 1i v višini 57 396

24.3 Prihodki ne vsebujejo: S progresijskim pridržkom davčno oproščene
  pozitivne prihodke v tujini, ki niso vsebovani v številčni oznaki 453 priloge L 1i. 58 440

24. Prihodki v tujini
24.1 Prihodki vsebujejo:
  Prihodki v tujini, ki so obdavčeni v Avstriji, brez prihodkov v skladu s točko 10-12,  

 podtočk 7, 10 do 13, brez prihodkov iz zasebnih prodaj zemljišč v skladu s točko 19,  
 brez prihodkov iz kapitalskega premoženja v skladu s prilogo E 1kv in brez prihodkov v  
 skladu s številčno oznako 359 priloge L 1i 57 395
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  Potrjujem, da je bila izguba ugotovljena z rednim knjigovodstvom ali s pravilnim izračunom prihodkov in izdatkov.

   V leto 2020 prenesena izguba iz leta 2021 izvira od drugega davčnega zavezanca (pomembno samo pri uveljavljanju dedovanja).

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)

Datum, podpis

E 1-SI-2021 E 1, stran 9, različica z dne 9. 11. 2021

Vloga za prenos izgube iz leta odmere 2020 oz. 2019 
(355 vrst. 124b čl. EStG 1988 v veljavni različici Uredbe o upoštevanju izgube COVID-19, BGBl II št. 405/2020)

1.   Prenos izgube v leto odmere 2020
Vlagam prošnjo, da se izgube za nazaj iz obratovalnih prihodkov 2021, ki se (po prištetju COVID-19 rezerve, upoštevanje pri napovedi 2020 
upoštevajo) pri določanju skupnega zneska prihodkov v okviru napovedi 2021 ne izravnajo, pri napovedi 2020 pa se odštejejo od skupnega 
zneska prihodkov pred posebnimi izdatki in izrednimi obremenitvami (prenos izgube v leto 2020)

Pri napovedi 2020 se kot prenos izgube odšteje: 1, 2, 4)                                                     Evrov

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)

Datum, podpis

2.   Prenos izgube v leto odmere 2019
Vlagam prošnjo, da se izgube za nazaj iz obratovalnih prihodkov 2021, v koliko jih ni bilo mogoče odšteti v okviru napovedi 2020 (točka 1), 
odštejejo v okviru napovedi 2019 od skupnega zneska prihodkov pred posebnimi izdatki in izrednimi obremenitvami (prenos izgube v leto 
2019).

Pri napovedi 2019 se kot prenos izgube odšteje: 2, 3, 4)                                                     Evrov

1) Merodajna je vedno absolutna vrednost iz točka a do d (najvišje višine ni potrebno izčrpati):
 a. Neizravnane izgube iz poslovnih prihodkov 2021 (negativni skupni znesek poslovnih prihodkov 2021 po prištetju COVID-19 rezerve,  

  ki je bila upoštevana v napovedi 2020)
 b. Negativni skupni znesek prihodkov 2021
 c. Pozitivni skupni znesek prihodkov 2020
 d. 5 milijonov evrov
2) Prenos izgube je treba upoštevati v davčni napovedi 2021 pri točki 22.3. v številčni oznaki 152 kot prištet znesek k negativnemu 

skupnemu znesku prihodkov.

3) Merodajna je ustrezno najnižja absolutna vrednost iz točk a do c:
 a. S prenosom izgube 2020 neizravnane izgube za nazaj iz poslovnih prihodkov 2021
 b. Pozitivni skupni znesek prihodkov 2019
 c. 2 milijona evrov
4) Če je bila za zadevno leto že izdana pravnomočna napoved, potem velja znesek kot dogodek z učinkom za nazaj v smislu 295. čl. BAO 

in omogoča spremembo odločbe za upoštevanje prenosa izgube.

   V leto 2019 prenesena izguba iz 2021 izvira od drugega davčnega zavezanca (pomembno samo pri uveljavljanju dedovanja).

Prosimo upoštevajte:
To vlogo je dovoljeno vložiti samo v primeru odstopajočega tržnega leta 2020/2021, če ni pri napovedi za 2020 bilo že upoštevano, 
da se izguba iz napovedi 2020 upošteva pri napovedi 2019 oz. 2018 v okviru prenosa izgube za nazaj.
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