Spremna opomba

Za

2021

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

Priloga L 1d za 2021

k obrazcu L 1, E 1 ali E 7 za posebno upoštevanje posebnih izdatkov:
• Od posredovanih podatkov odstopajoče upoštevanje zneska za domačo cerkev ali versko skupnost
(točka 3)
• Tuje donacije/tuji prispevki za cerkev (točka 4)
• Dokup zavarovalnih obdobij in prostovoljno nadaljevanje zavarovanja (točka 5)
• Samo kot priloga k E 1: Odbitek posebnih izdatkov za donacije družb/popravek posredovanih podatkov o
posebnih izdatkih pri prejemkih družb (točka 6)
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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

Pomembno: Tega obrazca NE UPORABLJAJTE za popravek napak v samodejno posredovanih podatkih k točki 3 in točki 5. Če so vaši
posredovani podatki zaradi napake organizacije, ki jih koristi, napačni ali pa celo niso posredovani finančnemu uradu, potem se za pojasnilo
obrnite neposredno na prejemnika plačila. Samo ta lahko s pomočjo posredovanja popravka ali kasnejšega posredovanja podatkov popravi
posebne izdatke.
Kako pravilno izpolniti ta obrazec?
- Vse navedbe morajo biti resnične
- Za vsako davčno napoved (L 1, E 1 oder E 7) uporabite samo eno prilogo
- Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI in izpolniti samo v črni ali modri barvi - polja z zneski v evrih in centih
- Močno poudarjena polja je prav tako treba izpolniti
- Veljavne točke obkrožiti

Dopolnilne informacije najdete v pripomočku za izpolnjevanje L 1d-Erl in v obrazcu 2022 (bmf.gv.at)
Zakonska določila se nanašajo na EStG 1988

1.

Podatki o osebi

1.1 10-mestna številka socialnega zavarovanja
kot na e-kartici
1.2 Davčna številka 1)

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

D D M M L L L L

2.

Partnerka/partner 2), otrok 3) ali starš (izpolniti samo pri zahtevkih k točki 3., 5.1 ali 5.3)

2.1

DRUŽINSKO IME ALI PRIIMEK

2.2

IME

2.4

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

2.3 NAZIV

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

D D M M L L L L

bmf.gv.at

3.

Od posredovanih podatkov odstopajoče upoštevanje zneska domači cerkvi ali verski skupnosti

Tukaj vnesite podatke samo, če je treba upoštevati plačilo, ki odstopa od podatkov, ki so bili posredovani finančnemu uradu in ste
plačali znesek vaše partnerke/vašega partnerja ali vašega otroka ali pa je vaš znesek plačala vaša partnerka/vaš partner ali starš.

Za leto 2021 je bilo izvedeno elektronsko posredovanje zneska domači cerkvi ali verski
skupnosti. Odstopajoče od tega je treba pri meni upoštevati naslednji skupni znesek.

458

- Upoštevajte: Če ste (tudi) za vašo partnerko/vašega partnerja ali otroka plačali znesek, potem tukaj vnesite celoten znesek,
katerega je treba pri vas upoštevati (lasten znesek in znesek druge osebe). V točki 2 navedite za koga ste izvedli plačilo. Pri tej
osebi vašega plačila ni mogoče upoštevati.
- Če je vaša partnerka/vaš partner ali starš v celoti ali deloma plačal vaš znesek, potem tukaj vnesite 0 (nič) ali nižji znesek. V točki
2 navedite pri kom je treba upoštevati plačilo. Pri vas tega plačila ni mogoče upoštevati.
Prosimo, navedite, če je znano:

Za osebo (partnerko/partnerja/otroka), ki ni navedena v točki 2, sem plačal prispevek za cerkev
1)
2)

3)

Kot priloga z obrazcu L 1 polja 1.2 ni treba izpolniti.
Partnerka/partnerja sta zakonca in registrirana partnerka/partner. 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 boste – če ni
drugače navedeno – navedeni kot „partnerka/partner‟ .
Otrok je samo otrok za katerega je vaša partnerka/partner za vsaj sedem mesecev prejemal družinski dodatek (1. odst. 106. člena)
ali za katerega vam je za vsaj sedem mesecev pripadalo plačilo preživnine (2. odst. 106. člena).
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4.

Upoštevanje tujih donacij/tujih prispevkov za cerkev

4.1

Donacije upravičenim tujim organizacijam (npr. človekoljubne organizacije,
okoljske organizacije), ki niso zadolžene za posredovanje podatkov, so bile plačane
v višini 4)

281

4.2

Obvezujoči zneski za tujo cerkev ali versko skupnost, ki ni zadolžena za
posredovanje podatkov, so bili plačani v višini

282

5.

Dokup zavarovalnih obdobij in prostovoljno nadaljevanje zavarovanja

5.1

Znesek desetine, ki se upošteva iz enkratne premije, ki je bila plačana pred 2017

Na zahtevo je mogoče uveljavljati enkratno premijo za dokup zavarovalnih obdobij v zakonskem socialnem zavarovanju po
eno desetino v desetih zaporednih letih kot posebni izdatek.
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Če ste že pred 2017 zahtevali porazdelitev posamezne premije z dokupom zavarovalnih obdobij na deset let, potem tukaj
vnesite desetino, ki jo je treba upoštevati za leto 2021. Tudi, če ste za vašo partnerko/vašega partnerja ali otroka pred 2017
zahtevali uveljavljanje desetine, je treba tukaj vnesti znesek, ki pripada letu 2021.

283

Pri obdavčitvi za leto 2021 je treba upoštevati manjkajoč znesek desetine

5.2

Znesek desetine, ki se upošteva iz enkratne premije, ki je bila plačana v letu 2021
Če ste v letu 2021 plačali premijo za dokup zavarovalnih obdobij, potem lahko tukaj zahtevate porazdelitev na deset let.

Naprošam za porazdelitev na deset let za posamezno premijo, katero sem plačal in vnesel v posredovane podatke za leto 2021

5.3

5)

Upoštevanje prostovoljnega nadaljevanja zavarovanja ali dokupa zavarovalnih obdobij, ki odstopa od posredovanih
posebnih izdatkov
Za leto 2021 je bilo izvedeno elektronsko posredovanje zneska za prostovoljno
nadaljevanje zavarovanja ali za dokup zavarovalnih obdobij. Odstopajoče od tega
284
je treba pri meni upoštevati naslednji znesek
Za znesek naveden v številčni oznaki 284 prosim za porazdelitev na deset let

5)

Če ste za vašo partnerko/vašega partnerja ali otroka plačali znesek, potem tukaj vnesite znesek, katerega je treba pri vas
upoštevati. V točki 2 navedite za koga ste izvedli plačilo. Pri tej osebi vašega plačila ni mogoče upoštevati.
Prosimo, navedite, če je znano:

Za osebo (partnerko/partnerja/otroka), ki ni navedena v točki 2, sem plačal prostovoljno nadaljevanje zavarovanja ali dokup
			 zavarovalnih obdobij
		 Če je vaša partnerka/vaš partner ali starš v celoti ali deloma plačal vaš znesek, potem tukaj vnesite 0 (nič) ali nižji znesek od
		 posredovanih podatkov. V točki 2 navedite pri kom je treba upoštevati plačilo. Pri vas tega plačila ni mogoče upoštevati.

6.

Samo kot priloga k obrazcu E 1: Odbitek posebnih izdatkov za donacije družb/popravek

6.1

Odbitek posebnih izdatkov za poslovne donacije
V kolikor so donacije družbe v skladu s čl. 4a., 4b. ali 4c. (npr. donacije) presegle višino 10% dobitka družbe (pred upoštevanjem
neobdavčenega zneska dobička) se lahko upoštevajo pri obdavčitvi kot posebni izdatek (18. čl, 1. odst., 7. vrst. v veljavni
različici 18. čl., 8. odst., 3. vrst., tč. b). V številčni oznaki 285 lahko vnesete znesek s pozitivnim predznakom, in sicer znesek,
ki presega zgoraj naveden mejni znesek in ni zajet v posredovane podatke o posebnih izdatkih. Ta znesek bo dodatno upoštevan
k posredovanemu znesku kot poseben izdatek.

6.2

posredovanih podatkov o posebnih izdatkih pri prejemkih družb

Popravek posredovanih podatkov o posebnih izdatkih pri prejemkih družb
Če je prejemek (npr. donacija), katerega je treba upoštevati kot izdatek družbe (tudi) vsebovan v posredovanih podatkih o
posebnih izdatkih, lahko v številčni oznaki 285 izvedete popravek posredovanih podatkov. Znesek je treba vnesti v obrazec
E 1a/E 1a-K v ustrezno številčno oznako (9243, 9244, 9245, 9246, 9261, 9262) in v številčno oznako 285 z negativnim
predznakom. V tej višini bo znižan znesek, ki se upošteva kot posebni izdatek na podlagi posredovanih podatkov.
+/- Vedno navedite predznak
Odbitek posebnih izdatkov za donacije družb oz. popravek posredovanih posebnih
izdatkov.

4)
5)

285

Tukaj lahko vnesete samo donacije organizacijam, navedenim v „Seznam upravičenih ustanov‟ in, ki doma nimajo nikakršne fiksne
ustanove.
Upoštevana bo desetina zneska. Preostala desetina bo samodejno upoštevana v naslednjih devetih letih pri obdavčitvi. Poseben zahtevek
v prilogi L 1d ni več potreben.

Napotki

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 1d-SI-2021

L 1d, stran 2, različica z dne 30. 9. 2021

