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

Izjava L1 k napovedi za odmero dohodnine delojemalke/delojemalca 2021
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

Kakšne priloge so na voljo pri tem obrazcu?
- L 1ab za izredne obremenitve
- L 1k za otroke
- L 1k-bF za družinski bonus Plus v posebnih primerih
- L 1d za posebno upoštevanje posebnih izdatkov
- L 1i za čezmejne zadeve
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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

Dopolnilne informacije najdete tudi v obrazcu Steuerbuch 2022 (bmf.gv.at) in v pripomočku za izpolnjevanje L 2

1.

Podatki o osebi

1.1

DRUŽINSKO IME ALI PRIIMEK

1.2

IME

1.4

10-mestna št. socialnega zavarovanja
Kot na e-kartici

1.3

1.5

moški

1.7

samski

bmf.gv.at

mednar./
razl./odprto

Stan osebe na dan 31. 12. 2021 (označiti samo en okvirček) 		

Poročen/živeč v registrirani partnerski zvezi

1)

v zunajzakonski skupnosti

trajno ločen

2.

Trenutni naslov bivanja

2.1

ULICA

2.2

Hišna številka

2.6

KRAJ

2.7

Poštna številka

3.

Partnerka/partner 1)

3.1

DRUŽINSKO IME ALI PRIIMEK

3.2

IME

3.4

10-mestna številka socialnega zavarovanja
Kot na e-kartici

ločen

2.3

Vhod

2.8

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

Spol

ženski

NAZIV

D D M M L L L L

1)

ovdovel

od (datum pri samskih ni potreben)

D D M M L L L L

2.4 Številka vrat

2.5 DRŽAVA STALNEGA
PREBIVALIŠČA 2)

Telefonska številka

3.3 NAZIV

3.5 Datum rojstva (če ni štev. socialnega
zavarovanja, vsekakor izpolniti)

D D M M L L L L
1)

2)

Partnerka/partner sta zakonca, registrirana partnerja. Nadalje zunajzakonski partner z vsaj enim otrokom, ki je vsaj sedem
mesecev prejemal otroški dodatek (3. odst., 106. čl. EStG 1988). V nadaljevanju boste – če ni drugače navedeno – navedeni kot
„partnerka/partner‟ .
Samo, če se trenutno stalno bivališče ne nahaja v Avstriji, navedite registrsko oznako vozila vaše države (npr. D za Nemčijo, H za
Madžarsko, SK za Slovaško, SLO za Slovenijo)

L 1-SI-2021

Zvezno ministrstvo za finance – 12/2021 (izdaja 2021)

L 1, Stran 1, različica od 1. 10. 2021

4.

Število (domačih) delodajalk/delodajalcev/mest za izplačilo pokojnine
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.

4,1

Naslednji prejemki ne štejejo v »Število izplačilnih mest osebnega dohodka ali pokojnine«:
Nadomestilo za brezposelnost, bolniško nadomestilo, izredna denarna pomoč, starševski dodatek, nadomestilo za čas poklicne
rehabilitacije, dodatek za nego, dodatek za oskrbo, nadomestilo za vojaške vaje, dodatek za nadaljnje izobraževanje, dodatek za
izobraževanje s krajšim delovnim časom ali podobno, povrnjeni obvezni prispevki, prejemki iz skladov za primer stečaja, nadomestilo
za izgubljeni zaslužek, prejemki iz poklicnega zavarovanja ali prejemki iz sklada za gradbiščne delavce, dopuste in odpravnine, nujna
pomoč, prejemki na podlagi izvedbe storitve.
Če ste prejemali več pokojnin, ki so bile skupaj že obdavčene, potem je treba za te skupaj obdavčene pokojnine navesti samo eno
izplačilno mesto.

725
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4.2 Neobdavčeni prejemki na podlagi mednarodnih sporazumov
(npr. UNO, UNIDO)

Za prejemke nesamostojnega dela brez odbitka davka na prihodke uporabite Prilogo L 1i.

5.

Odbitni delež za edinega hranilca, odbitni delež za samohranilca, otroški dopolnilni dodatek 3)

Napotek k točki 5.1 in 5.2: Potrebno je prejemanje otroškega dodatka za vsaj enega otroka v skladu s točko 5.3.
5.1

Vlagam zahtevek za odbitni delež za edinega hranilca in izjavljam, da tega ne uveljavlja moja partnerka/moj partner.

5.2

Vlagam zahtevek za odbitni delež za samohranilca.

Število otrok, za katere sva jaz ali moja partnerka/moj partner prejemala otroški dodatek v obdobju vsaj sedem
mesecev.
Za davčno upoštevanje otrok uporabite za vsakega otroka lastno Prilogo L 1k oz. L 1k-bF.

5,3

5.4
		

6.

Za upoštevanje dodatka za otroka izjavljam, da sem v letu odmere v obdobju, krajšem od 330 dni prejemal nadomestilo
za brezposelnost, nujno pomoč, premostitveno pomoč ali storitve iz osnovne oskrbe ali minimalna zajamčena sredstva.

Višina prejemkov zakonca ali registrirane partnerke/partnerja

Obkrožiti samo, če že niste obkrožili točke 5.1 (Odbitni delež za edinega hranilca).

Izjavljam, da letni prihodki mojega zakonca ali registrirane partnerke/partnerja niso presegli 6.000 eur.
Napotek: V tem primeru pripada znesek nižjega lastnega pridržka za izredne obremenitve in stroške za invalide zakonca ali
registrirane partnerke/partnerja (obrazec L 1 ab).

7.

Zvišan odbitni delež za upokojence

Vlagam vlogo za zvišan odbitni delež pokojnine.
Pogoji: Lastni prejemki pokojnine ne smejo presegati več kot 25.000 EUR, brez pravice do odbitnih deležev v skladu s točko
5, poročeni ali živeči v registrirani partnerski skupnosti - prejemki zakonca ali registrirane partnerke/registriranega partnerja ne
presegajo več kot 2.200 EUR letno.

8.

Dodatek za velike družine

Vlagam zahtevek za dodatek za velike družine 2022, saj sem za leto 2021 vsaj občasno prejemal otroški dodatek za vsaj 3 otroke in
prihodek gospodinjstva ni presegal 55.000 EUR.
Napotek: 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.

9.

Posebni izdatki

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 za prispevke za cerkev ali zavarovalnico ali posebne izdatke, izplačane tujim
organizacijam uporabite prilogo L 1d.

9.1

Pokojnine ali trajne obremenitve (npr. dosmrtne rente, preživninske rente)

280

9.2

Stroški davčnega svetovanja

460

10. Olajšava za dnevne migrante/dodatek za dnevne migrante

Izpolniti samo, če jih ni upošteval že vaš delodajalec v ustrezni višini. Številčne oznake je potrebno izpolniti skupaj. Izračun se
izvede v skladu z aplikacijo za izračun olajšave za dnevne migrante na bmf.gv.at/pendlerrechner
10.1 Olajšave za dnevne migrante - dejansko pripadajoč skupni letni znesek

718

Dodatek za dnevne migrante - dejansko pripadajoč letni skupni znesek

916

10.2

3)

Napotke za pogoje najdete v pripomočku za izpolnjevanje L 2

L 1-SI-2021

L 1, Stran 2, različica od 1. 10. 2021

11. Poslovni stroški
11.1

Poslovni stroški brez priračuna k povprečnini poslovnih stroškov
Pozor: Pavšal za domačo pisarno, ki se upošteva kot poslovni strošek, bo upoštevan samodejno iz plačilnega lista/plačilnih
listov in ga zato ni potrebno navajati.

11.1.1 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 vaš delodajalec (na plačilni
listi) v ustrezni višini.

717

11.1.2 Skupni izdatki v letu 2021 za ergonomsko ustrezno pohištvo za domačo pisarno
(npr. pisalna miza, vrtljivi stol, namizna svetilka) pri vsaj 26 dneh dela v
domači pisarni

158

11.1.3 Obvezni zneski na podlagi krajšega delovnega časa in obvezni prispevki za zraven
zavarovane družinske člane in lastni vplačani znesek za socialno varnost

274
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Pozor: Ni dovoljeno vnesti vnosa v številčno oznako 159. Tukaj se navedejo
samo izdatki leta 2021 (v polni višini). Izdatki leta 2021, ki presegajo najvišji
znesek za 2021, pri napovedi 2021 ne bodo upoštevani; bodo pa samodejno
upoštevani pri napovedi za 2022 in po potrebi še za 2023. Zneski iz leta 2020,
ki so presegli najvišji znesek v višini 150,00 EUR, bodo pri napovedi 2021
samodejno upoštevani in jih tukaj ni dovoljeno navajati.

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. 4)

11.2 Poslovni stroški s priračunom k povprečnini poslovnih stroškov

11.2.1 Natančen naziv vaše poklicne dejavnosti (npr. KUHAR, PRODAJALKA; ne zadostuje ZAPOSLENI, DELAVEC)

11.2.2 Digitalna delovna sredstva (npr. računalnik) brez znižanja za morebitni pavšal za
domačo pisarno
(pri nabavah nad 800,00 EUR vnesite tukaj samo letni odpis)

169

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

719

11.2.4 Strokovna literatura
(brez del za splošno izobraževanje, kot so leksikoni, priročniki, časopisi itd.)
11.2.5 Službeni stroški potovanj
(brez prevoznih stroškov stanovanje/delovno mesto in stroškov vračanja
domov)

720
721

11.2.6 Stroški nadaljnjega usposabljanja, izobraževanja in prekvalifikacije

722

11.2.7 Stroški vračanja domov

300

11.2.8 Stroški za dvojno gospodinjstvo

723

11.2.9 Delovna soba
Pozor: Ni dovoljeno vnesti vnosa v številčno oznako 158. Odbitno samo, če je
delovna soba središče celotne poklicne dejavnosti.

159

11.2.10 Drugi poslovni stroški, ki niso navedeni v 11.2.2 do 11.2.9
(npr. prispevek za svet delavcev) Pozor: Kot poslovni strošek upoštevan
pavšal za domačo pisarno bo samodejno upoštevan iz plačilnega lista/
plačilnih listov in ga tukaj ni dovoljeno navajati

724

11.2.11 Za uveljavljanje olajšave za poklicne skupine

A: Umetnice/umetniki
B: Umetniško osebje, zaposleno v
gledališču, filmske igralke/filmski igralci
F: Televizijske ustvarjalke/ustvarjalci
J: Novinarke/novinarji
M: Glasbenice/glasbeniki
Poklic - kratek opis

5)

vnesite:

FM: Gozdarske delavke/delavci z motorno žago
V: Zastopnice/zastopniki
FO: Gozdarske delavke/delavci brez motorne žage, Gozdarske P: Članice/člani mestnega sveta,
delavke/delavci, poklicne lovke/lovci v območni službi
Občine ali Lokalno zastopstvo
HA: Izvajalke/izvajalci hišnih opravil, če zanje ne velja
E: Izseljenci (ekspatriati) v
Zakon o izvajalcih hišnih opravil
smislu 11. vrst. 1. člena
HE: Delavke/delavci na domu
Uredbe 5)

Obdobja dejavnosti: Začetek - konec

D D M M

do

D D M M

D D M M

do

D D M M

Prejeta nadomestila stroškov

6)

4)

Davčna olajšava za priseljevanje za znanstvenike in raziskovalce (1a. odst., 103. čl. Zakona o davku od prihodkov EStG 1988) je mogoče
zahtevati samo na obrazcu E 1.
5) Pavšal za poslovne stroške-VO, Zvezni UL. II 2001/382.
6) Nadomestila stroškov prejeta od delodajalke/delodajalca (razen nadomestila stroškov za izseljence (ekspatriate), ki se nanašajo na službena
potovanja v smislu 4. vrstice, 26. člena avstrijskega Zakona o davku od dohodkov 1988). Tudi pri zastopnicah/zastopnikih tukaj
navesti nadomestila stroškov.

L 1-SI-2021

L 1, Stran 3, različica od 1. 10. 2021

12. Izredne obremenitve
Za uveljavljanje izrednih obremenitev uporabite Prilogo L 1ab. Za uveljavljanje izrednih obremenitev za otroke uporabite za vsakega
otroka Prilogo L 1k.

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

14. Bančna povezava

Če je finančni urad seznanjen z vašo bančno povezavo, bo dobroimetje samodejno nakazano na ta
račun, v kolikor ne obstaja zamuda s plačili dajatev.
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14.1 IBAN (izpolniti samo, če v vašem finančnem uradu še niste sporočili nikakršnih bančnih podatkov, ali pa so se ti spremenili)

14.2 BIC (izpolniti samo, če se IBAN ne začne z
AT in banka prejemnica ni udeležena v
enotnem plačilnem prostoru EUR (SEPA))

		
		

Te kode (IBAN, BIC) najdete na vašem bančnem izpisku in vaši
bančni kartici.

14.3
Naprošam gotovinsko izplačilo (Prosimo, upoštevajte: Denarni
			 zneski se lahko dvignejo samo osebno pri pošti)

15. Odločba o olajšavi
15.1

Ne želim odločbe o odmeri.

15.2

Prosim za odločbo o nižji odmeri v letni višini

449

16. Priloge

Obkrožite, katere druge priloge oddajate v napoved s to izjavo L1. Pri L 1k oz. L 1k-bF navedite tudi število.
Priloga L 1ab za izredne obremenitve

Priloga L 1d za posebno upoštevanje posebnih izdatkov
Priloga L 1i za čezmejne zadeve

Število Prilog L 1k za enega otroka (za vsakega otroka je treba uporabiti lastno prilogo L 1k)

Število prilog L 1k-bF za družinski bonus Plus v posebnih primerih (za vsakega otroka uporabiti lastno prilogo L 1k-bF za to)

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
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, telefonska številka)

Datum, podpis

L 1-SI-2021

L 1, Stran 4, različica od 1. 10. 2021

