
Pomoč pri izpolnjevanju za prilogo L 1d za 2021

S prilogo L 1d k obrazcu L 1, E 1 ali E 7 lahko sporočite, da se posebni izdatki odstopajoče upoštevajo od posredovanih 
podatkov ali pa, da ste izvedli posebne izdatke tujim organizacijam. Če imate poslovne prejemke in uporabljate obrazec E 1 
oz. E 7, lahko tukaj izvedete dopolnilne vnose.
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Kdaj uporabljate obrazec L 1d?
• Ali želite, da je pri vas upoštevan prispevek za cerkev,  
 katerega ste plačali za vašo partnerko/partnerja 1) ali za  
 otroka 2) (preberite točko A).
• Ali želite, da posredovan prispevek za cerkev pri vas ne  
 bo upoštevan, ker je tega vaša partnerka/vaš partner 1)  
 ali drug starš plačal za vas (preberite točko B).
• Izvedli ste plačila tuji cerkvi/verski skupnosti, ki je  
 upravičena do donacij v tujini (preberite točko C).
• Pred letom 2017 ste dokupili zavarovalne dobe in želite 

- kot doslej- enkratno premijo uveljavljati razdeljeno na 
deset let (glejte točko D).

• V letu 2021 ste zase dokupili zavarovalne dobe in želite 
enkratno premijo uveljavljati razdeljeno na deset let 
(glejte točko E ).

• V letu 2021 ste za vašo partnerko/vašega  
partnerja 1) ali otroka 2) dokupili zavarovalne dobe  
ali pa ste za to osebo plačali prostovoljno nadaljnje  
zavarovanje (preberite točko F).

• Ali želite, da se pri vas izveden dokup zavarovalnih  
 obdobij/prostovoljno naknadno zavarovanje pri vas ne  
 upošteva ali upošteva v zmanjšanem obsegu, ker je  
 vaša partnerka/vaš partner1) ali drug starš za vas plačal  
 (glejte točko G).
• Ali želite, da se državne podpore upoštevajo kot  
 posebni izdatki  (preberite točko H).
• Ali želite za državne podpore posredovane podatke  
 popraviti (preberite točko I).

A. Plačali ste prispevek za cerkev za vašega 
partnerja ali vašega otroka

Izpolnite točko 2 in točko 3.

Upoštevajte:
• Na spletni strani FinanzOnline prejmete informacije  
 o tem, kateri znesek je bil posredovan za vas
• Vedno se posreduje znesek, ki je bil predpisan in je bil  
 nakazan na račun za prispevke. Tudi pri skupnih  
 obveznostih za prispevke (skupen račun za prispevke pri  
 zakoncih) se izvede ločeno posredovanje. V FinanzOnline  
 vidite, kateri znesek je bil vedno nakazan.
 

• Posredovan znesek bo prevzet v odločbo.
• Če pa želite uveljavljati večjo davčno olajšavo, ker  
 ste plačali tudi za vašega partnerja ali vašega otroka,  
 potem uporabite obrazec L 1d.

 Primer:
 Zakonca Andrea in Franz K. sta 350 eur odpisala kot  
 prispevek za cerkev za leto 2021. Preko FinanzOnline  
 pridobite informacije o tem, kateri znesek je cerkev  
 posredovala. To znaša za Andreo K. 50 eur in za Franz  
	 K.	300	eur.	To	ustreza	po	izračunu	cerkve	deležem,	ki	 
	 jima	pripadata.	Ker	pa	Franz	K.	zasluži	več	kot	Andrea	 
	 K.,	je	plačal	celoten	znesek	v	višini	350	eur.	Zaradi	tega	 
	 ne	 želi	 uveljavljati	 olajšave	 za	 posredovanih	300	 eur,	 
	 temveč	skupaj	za	350	eur.

Kako to stori?
V točki 3 vnese Franz K. v številčno oznako 458 znesek 
v višini 350 eur. V točki 2 navede Andreo K. z njeno številko 
socialnega zavarovanja. Če ni številke socialnega zavarovanja, 
potem je prav tako treba vnesti datum rojstva.

Kakšen vpliv imajo ti vnosi?
Za Franz K. bo upoštevan prispevek za cerkev v višini 350 eur. 
Če Andrea K. nato sama odda obrazec L 1 (E 1), se pri njej 
– odstopajoče od posredovanja – ne upošteva prispevek za 
cerkev, ker tega tudi ni plačala.

Upoštevajte:
• Prispevek za cerkev lahko uveljavlja oseba, ki ga je  
 plačala.
• Kdor v številčni oznaki 458 vnese višji znesek za cerkev,  
 od tistega, katerega je posredoval, ta sporoči, da je višji  
 znesek plačal za osebo, ki je navedena v točki 2 (partner  
 ali otrok). Tega zneska zaradi tega tam ni mogoče več  
 upoštevati.
• Pri vsaki osebi je mogoče uveljavljati največ 400 eur.  
 To velja tudi, če so plačani prispevki za partnerja ali za  
 otroka.
• Prispevkov, ki se vnašajo v številčno oznako 458 in  
 presegajo vrednost 400 eur, ni mogoče upoštevati  
 in sicer tudi ne pri partnerju ali otrocih, ker jih ti niso  
 plačali.

Ali mora oseba, katere znesek je bil poravnan, kaj 
storiti?
Preberite točko B.

1) Partnerka/partner	sta	zakonca,	registrirana	partnerja.	Nadalje	zunajzakonski	partner	z	vsaj	enim	otrokom,	za	katerega	je	vsaj	 
	 sedem	mesecev	pripadal	otroški	dodatek	 (3.	odst.,	106.	 člena	Zakona	o	davku	od	dohodkov)	V	nadaljevanju	 -	 če	ni	drugače	 
	 navedeno	-	sta	navedena	kot	partnerja.
2)  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.	
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Ste plačali prispevek za cerkev za več kot eno osebo?
 Primer:
	 Anton	B.	je	skupaj	plačal	380	eur	za	prispevek	za	cerkev,  
	 in	sicer	250	eur	zase,	80	eur	za	svojo	ženo	Karin	B.	in	 
	 50	 eur	 za	 svojega	 sina	 Thomas	 B.	 Zaradi	 tega	 želi	 
	 380	eur	uveljavljati	kot	olajšavo. 

Kako to stori?
V točko 3 vnese 380 eur v številčno oznako 458.  
V točki 2 navede Karin B. z njeno številko socialnega  
zavarovanja. Dodatno pojasni, da ni plačal samo za njo, 
temveč tudi za dodatno osebo, tako da v točki 3 odkljuka 
ustrezen okvirček.

Kaj povzroči to?
Finančni urad zbira podatke o tem na katere osebe se to 
nanaša, da zagotovi na splošno pravilno upoštevanje.

B. Prispevek za cerkev je za vas plačal vaš 
partner ali eden od staršev

Izpolnite točko 2 in točko 3.

 Primer:
 Zakonca Andrea in Franz K. sta 350 eur odpisala kot  
 prispevek za cerkev za leto 2021. Preko FinanzOnline  
 pridobite informacije o tem, kateri znesek je cerkev  
 posredovala. To znaša za Andreo K. 50 eur in za Franz  
	 K.	300	eur.	To	ustreza	po	izračunu	cerkve	deležem,	ki	 
	 jima	pripadata.	Ker	pa	Franz	K.	zasluži	več	kot	Andrea	 
	 K.,	je	plačal	celoten	znesek	v	višini	350	eur.
	 Andrea	K.	želi	zaradi	tega	sporočiti,	da	se	posredovanih	 
	 50	eur	pri	njej	ne	upošteva,	saj	jih	uveljavlja	Franz	K.	v	 
	 njegovi	davčni	napovedi	(priloga	L	1d).

Kako to stori?
V številčni oznaki 458 v točki 3 vnese Andrea K. znesek, 
katerega je plačala, torej 0. V točki 2 jo navede Franz K.  
z njegovo številko socialnega zavarovanja. Če ni številke 
socialnega zavarovanja, potem je prav tako treba vnesti 
datum rojstva.

Kakšen vpliv imajo ti vnosi?
Pri Andrei K. se upošteva znesek številčne oznake 458, torej 
0. Če Franz K. v njegovi davčni napovedi (priloga L 1d) v 
številčni oznaki 458 vnese znesek 350 eur, bo ta pri njem 
upoštevan v polni višini.

Upoštevajte:
Če ne sporoči, da se – odstopajoče od posredovanja – 
vnese nižji znesek ali pa se ne vnese nikakršen znesek, 
potem bo prevzet posredovan znesek. Ta znesek pri 
časovno kasnejši obdavčitvi partnerja (starša) nato ne bo več 
upoštevan tudi, če ga ta oseba uveljavlja z obrazcem L 1d.
Če se pri časovno bolj zgodnji obdavčitvi partnerja (starša) 
- odstopajoče od posredovanja - upošteva višji znesek preko 
številčne oznake 458, bo delež drugega partnerja (otroka) 
znižan za višji znesek. Zaradi tega vam ni treba oddati 
obrazca L 1d, če je celoten, za vas posredovan znesek že 
odbit pri vašem partnerju (staršu).

Pravilno sporočen znesek, katerega je treba upoštevati pri 
vas (tudi 0 (nič), če ni treba ničesar upoštevati) zagotavlja, 
da se prispevek za cerkev skupno pravilno dodeli, tako, 
da niso potrebni kasnejši popravki.

C. Izvedli ste plačila tuji cerkvi/verski 
skupnosti, ki je upravičena do donacij ali 
tuji cerkvi/verski skupnosti

Izpolnite točko 4. 

Tuje organizacije, ki v Avstriji nimajo fiksne lokalne  
ustanove, niso zadolžene za posredovanje podatkov o 
posebnih izdatkih. Če ste takšnim organizacijam plačali 
donacije ali obvezujoče prispevke za cerkev, potem vnesite 
ustrezne zneske v točko 4 v številčni oznaki 281  
(donacije) oz. številčni oznaki 282 (prispevki za cerkev).

Upoštevajte:
• Plačil domačim organizacijam, ki niso bila posredovana  
 tukaj ni dovoljeno vnesti.
• Plačilo morate biti sposobni dokazati, če to od vas  
 zahteva finančni urad.

D. Pred letom 2017 ste dokupili zavarovalne 
dobe in želite - kot doslej - enkratno  
premijo uveljavljati razdeljeno na deset let

Izpolnite točko 5,1.

Znesek desetine, katerega je treba upoštevati v letu 2021 
vnesite v številčno oznako 283. To velja tudi, če ste 
dokup izvedli za svojega partnerja ali za otroka.

Kakšen učinek ima ta vnos?
Vnesen znesek desetine bo upoštevan kot poseben izdatek. 
Zneske desetin, katere je treba odbiti v naslednjih letih, je 
treba vnesti v zadevnem letu v prilogo L 1d v številčno 
oznako 283.

E. V letu 2021 ste zase dokupili zavarovalne 
dobe in želite enkratno premijo uveljavljati 
razdeljeno na deset let

Izpolnite točko 5,2.

Primer:
Peter	L.	je	v	letu	2021	dokupil	zavarovanja	pokojnin	in	
za	 to	plačal	5.000	eur.	Na	 spletni	 strani	 FinanzOnline	
pridobi informacije o tem, da je pokojninska zavarovalnica 
znesek	 v	 višini	 5000	 eur,	 katerega	 je	 prejel	 na	 svoj	
račun	za	prispevke,	posredovala	zanj.	V	letih	2021	do	
2030	želi	uveljavljati	500	eur.

Kako to stori?
V točki 5.2 želi zahtevati razdelitev na deset let tako, da 
to odkljuka.

L 1d-Erl-SI-2021
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Kaj povzroči to?
Finančni urad upošteva 500 eur (desetino posredovanega 
zneska v višini 5.000 eur). Ta znesek bo tudi v naslednjih 
devetih letih samodejno upoštevan. V ta namen vam v 
naslednjih letih ni treba izvesti nikakršnih vnosov.

F. V letu 2021 ste za vašega partnerja ali 
otroka dokupili zavarovalne dobe ali pa ste 
za to osebo plačali prostovoljno nadaljnje 
zavarovanje

Izpolnite točko 2 in točko 5,3.

Primer:
Karl	M.	je	v	letu	2021	za	njegovo	ženo	Elfriede	M.	dokupil 
pokojninska	zavarovalna	obdobja	in	za	to	plačal	3.000	
eur.	Na	 spletni	 strani	 FinanzOnline	pridobi	 Elfriede	M.	
informacije o tem, da je pokojninska zavarovalnica 
znesek	v	višini	3.000	eur,	katerega	je	prejela	na	svoj	
račun	 za	prispevke	posredovala	 zanjo.	Ker	 je	Karl	M.	
znesek	plačal,	ga	želi	uveljavljati	in	sicer	razdeljeno	na	
deset let.

Kako to stori?
V točki 5.3 vnese Karl M. v številčno oznako 284 znesek 
v višini 3.000 eur. Poleg tega zahteva razdelitev na deset 
let, tako da to možnost odkljuka. V točki 2 navede 
Elfriede M. z njeno številko socialnega zavarovanja. Če ni 
številke socialnega zavarovanja, potem je prav tako treba 
vnesti datum rojstva.

Kakšen vpliv imajo ti vnosi?
Za Karl M. bo upoštevanih 300 eur. Ta znesek bo tudi v 
naslednjih devetih letih samodejno upoštevan, za to mu 
v naslednjih letih ni treba izvestinikakršnega vnosa. Če 
Elfriede M. nato sama odda obrazec L 1 (E 1), se pri njej – 
odstopajoče od posredovanja – ne upošteva ničesar, saj tudi 
sama ničesar ni plačala.

Ali mora oseba, za katero je bil znesek poravnan, 
sama kaj storiti?
Preberite točko G.

Zavarovalne dobe ste dokupili za več kot eno osebo 
ali pa ste plačali prostovoljno nadaljnje zavarovanje?
Prosimo, obkrožite ustrezen okvirček v točki 5.3.

Kaj povzroči to?
Finančni urad zbira podatke o tem na katere osebe se to 
nanaša, da zagotovi na splošno pravilno upoštevanje.

G. Dokup zavarovalnih obdobij/prostovoljno 
nadaljnje zavarovanje je za vas plačal vaš 
partner ali eden od staršev

Izpolnite točko 2 in točko 5,3.

Primer:
Karl	M.	je	v	letu	2021	za	njegovo	ženo	Elfriede	M.	dokupil 
pokojninska	zavarovalna	obdobja	in	za	to	plačal	3.000	
eur.	Na	 spletni	 strani	 FinanzOnline	pridobi	 Elfriede	M.	
informacije o tem, da je pokojninska zavarovalnica 
znesek	v	višini	3.000	eur,	katerega	je	prejela	na	svoj	
račun	za	prispevke	posredovala	zanjo.	Želi	sporočiti,	da	
se	posredovanih	3.000	eur	pri	njej	ne	upošteva,	saj	jih	
uveljavlja	njen	mož	Karl	M.	v	njegovi	davčni	napovedi	
(priloga	L	1d).

Kako to stori?
V točki 5.3 vnese Elfriede M. v številčno oznako 284 
znesek v višini 0. V točki 2 jo navede Karl M. z njegovo 
številko socialnega zavarovanja. Če ni številke socialnega 
zavarovanja, potem je prav tako treba vnesti datum rojstva.

Kakšen vpliv imajo ti vnosi?
Pri Elfriede M. se upošteva znesek številčne oznake 284, 
torej 0. Če Karl M. v njegovi davčni napovedi (priloga L 1d) 
v številčni oznaki 284 vnese znesek 3.000 eur, bo ta pri njem 
upoštevan v polni višini ali v višini 300 eur, če dodatno 
zahteva razdelitev na deset let.

Upoštevajte:
• Če ne sporoči, da se – odstopajoče od posredovanja –  
 vnese nižji znesek ali pa se ne vnese nikakršen znesek,  
 potem bo prevzet posredovan znesek. Ta znesek pri  
 časovno kasnejši obdavčitvi partnerja (starša) nato ne bo  
 več upoštevan tudi, če ga ta oseba uveljavlja z obrazcem  
 L 1d.
• Če se pri časovno bolj zgodnji obdavčitvi partnerja  
 (starša) - odstopajoče od posredovanja - upošteva višji  
 znesek preko številčne oznake 284, bo delež drugega  
 partnerja (otroka) znižan za ta znesek. Zaradi tega vam  
 ni treba oddati obrazca L 1d, če je celoten, za vas  
 posredovan znesek že odbit pri vašem partnerju (staršu)  
 v odločbi o odmeri davka.
• Pravilno sporočen znesek, katerega je treba upoštevati 

pri vas (tudi 0 (nič), če ni treba ničesar upoštevati) 
zagotavlja, da se znesek za odbitek skupno pravilno 
dodeli, tako, da niso potrebni kasnejši popravki.

H. Ali želite, da se državne podpore 
upoštevajo kot posebni izdatki

Izpolnite točko 6.

Upoštevajte: 
• Vnosi v točko 6 niso dovoljeni, če oddate obrazec L 1  
 (izjava k napovedi za odmero dohodnine delojemalke/ 
 delojemalca).

Ker so državne podpore v skladu s 4a., 4b. ali 4c. členom 
poslovni izdatki samo v obsegu 10% dobička (pred  
upoštevanjem neobdavčenega zneska dobička), lahko 
morebiten večji znesek upoštevamo kot posebni izdatek.
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 Primer:
	 Samostojni	podjetnik	Michael	H.	je	1.200	EUR	namenil	 
 dobrodelni	organizaciji	iz	svojega	poslovnega	premoženja  
	 in	svojih	podatkov	ni	sporočil.	Zaradi	tega	ne	bo	prišlo	 
 do posredovanja podatkov.
	 Njegov	 dobiček	 (pred	 upoštevanjem	 neobdavčenega	 
	 zneska	dobička)	znaša	10.000	EUR;	poleg	tega	prejema	 
 prejemke iz nesamostojne dejavnosti.
Michael	H.	lahko	od	donacije	upošteva	samo	1.000	EUR	
(10%	dobička)	kot	poslovni	izdatek.	Ta	znesek	vnese	v	
napoved	za	odmero	davka	od	prihodkov	(priloga	E	1a)	
v	številčni	oznaki	9244.	Želi	pa,	da	se	preostalih	200	eur	
upošteva kot poseben izdatek.

Kako to stori?
V točki 6 vnese Michael H. v številčno oznako 285 
znesek v višini 200 eur s pozitivnim predznakom.

Kakšen učinek ima ta vnos?
Pri Michael H. bo - dodatno k morebitnim posebnim  
izdatkom iz posredovanja podatkov - upoštevanih 200 eur 
kot posebni izdatki.

I. Ali želite za državne podpore popraviti 
posredovanje podatkov

Izpolnite točko 6.

Upoštevajte: 
• Vnosi v točko 6 niso dovoljeni, če oddate obrazec L 1  
 (izjava k napovedi za odmero dohodnine delojemalke/ 
 delojemalca).

Če se v posredovanje podatkov vnese državna podpora, je 
treba izvesti popravek posredovanih podatkov, da ne pride 
do dvojnega upoštevanja.

Primer:
Samostojni	podjetnik	Johann	F.	donira	dvakrat	500	eur	
dobrodelni	 organizaciji.	 Tej	 je	 ob	 svoji	 prvi	 donaciji	 
sporočil	 svoje	 podatke.	 Na	 tej	 podlagi	 posreduje	 
organizacija	1.000	eur.
Ker	je	Johann	F.	ob	prvi	vlogi	davčne	napovedi	ugotovil,	
da	 je	drugo	donacijo	 izvedel	 iz	poslovnih	 sredstev,	 jo	
vključi	 v	 napoved	 za	 odmero	 davka	 od	 prihodkov	 
(priloga	 E	 1a)	 v	 številno	 oznako	 9244.	 Johann	 F.	 pa	 
želi	sporočiti,	da	posredovan	znesek	v	višini	1.000	eur	
vključuje	tudi	donacijo	v	višini	500	eur,	ki	jo	odbije	kot	
poslovni izdatek.

Kako to stori?
V točki 6 vnese Johann F. v številčno oznako 285 znesek 
v višini 500 eur z NEGATIVNIM predznakom.

Kakšen učinek ima ta vnos?
Pri Johann F. bodo posebni izdatki iz posredovanih podatkov 
znižani za znesek v višini 500 eur tako, da se pravilen  
znesek upošteva kot poseben izdatek.
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