
L 1, stran 1, različica z dne 4. 10. 2022L 1-SI-2022 Zvezno ministrstvo za finance – 12/2022 (izdaja 2022)

Izjava L1 k napovedi za odmero dohodnine za delojemalke/delojemalce 2022
Kako pravilno izpolnite ta obrazec?
-	 Vse	navedbe	morajo	biti	resnične.
-	 Pišite	z	VELIKIMI	TISKANIMI	ČRKAMI	in	samo	s	črno	ali	modro	
	 barvo	–	polja	z	zneski	izpolnite	v	evrih	in	centih
-	 Izpolniti	morate	vsa	krepko	obrobljena	polja
-	 Veljavne	točke	prekrižajte
Dodatne informacije so na voljo tudi v publikaciji Steuerbuch 2023 (bmf.gv.at) in v Pomoči pri izpolnjevanju L 2

Za Zaznamek o prejemu

Finanzamt Österreich
Postfach 260
1000 Wien 2022

1) Partnerica/partner sta zakonca, registrirana partnerja. Nadalje zunajzakonska partnerica/partner	 z	 vsaj	 enim	otrokom,	 za	 
	 katerega	je	bil	vsaj	sedem	mesecev	prejeman	otroški	dodatek	(odst.	3	člena	106	EStG	1988).	V	nadaljevanju	–	če	ni	navedeno	drugače	–	 
	 sta	navedena	kot	„Partnerica/partner“.
2) Samo	če	se	trenutno	bivališče	ne	nahaja	v	Avstriji,	navedite	avtomobilski	razpoznavni	znak	države	(npr.	D	za	Nemčijo,	H	za	Madžarsko,	SK	

za	Slovaško,	SLO	za	Slovenijo).
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1. Podatki o osebi
1.1 DRUŽINSKO IME ALI PRIIMEK

1.2 IME  1.3  NAZIV

1.4   10-mestna številka socialnega zavarovanja 
 kot na e-kartici       1.5    Spol

         
ženski

            

1.7 Osebni stan na dan 31. 12. 2022 (prekrižajte	samo	en	okvirček)                                                  od (datum pri samskih ni potreben)

  poročen(a)/v registrirani partnerski skupnosti 1)    v zunajzakonski zvezi 1) 

                    D D M M L L L L
  samski/a    trajno ločen/a    razvezan/a             ovdovel/a

2.	 Trenutni	naslov	prebivališča
2.1 ULICA

2.2 Hišna številka   2.3 Stopnišče                             2.4  Številka vrat                   

2.6 KRAJ 

2.7 Poštna številka 2.8 Telefonska številka

3. Partnerica/partner 1)

3.1 DRUŽINSKO IME ALI PRIIMEK

3.2 IME  3.3   NAZIV

3.4 10-mestna številka socialnega zavarovanja          3.5   Datum rojstva (če	ni	štev.	socialnega
 kot na e-kartici                                                 	zavarovanja,	vedno	izpolnite)

D D M M L L L L

    moški 

Namig: To izjavo lahko izpolnite in vložite 
tudi v nepapirni obliki prek portala Finanz 
Online (bmf.gv.at) – kadarkoli in brez 
posebne programske opreme.

Katere priloge so na voljo k temu 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

inter/divers/
odprto

1.6   Datum rojstva (če	ni	številke	socialnega	
zavarovanja,	vedno	izpolnite)

2.5  DRŽAVA  
PREBIVALIŠČA 2)
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4.	 Število	(domačih)	delodajalcev/izplačevalcev	pokojnine

4.1 
Število	(domačih)	izplačevalcev	plače	ali	pokojnine	v	letu	2022
Če	ni	bilo	nobenih	prejemkov,	vnesite	vrednost	0	(nič).	Plačilne	liste	ni treba priložiti.

Naslednji prejemki ne štejejo v »Število izplačevalcev plače ali pokojnine«:
Denarno	nadomestilo	za	brezposelnost,	bolniško	nadomestilo,	denarna	pomoč	brezposelnim,	porodniško	nadomestilo,	nadomestilo	za	čas	
rehabilitacije,	dodatek	za	nego,	začasno	plačilo	za	izgubljeni	dohodek	zaradi	nege,	nadomestilo	za	orožne	vaje,	nadomestilo	za	čas	nadaljnjega	
izobraževanja,	nadomestilo	za	skrajšan	delovni	čas	zaradi	izobraževanja	ipd.,	povrnjeni	obvezni	prispevki,	prejemki	iz	skladov	za	izplačilo	
plač	v	primeru	insolventnosti,	prejemki	iz	dodatnega	pokojninskega	zavarovanja,	prejemki	iz	sklada	Bauarbeiter-,	Urlaubs-	und	Abfertigungs- 
kasse,	pomoč	za	premostitev,	prejemki	iz	naslova	bonov	za	storitve.
Če	ste	prejemali	več	pokojnin,	ki	so	že	bile	skupaj	obdavčene, je treba za te skupaj obdavčene pokojnine navesti enega	samega	
izplačevalca	pokojnine.

4.2    Neobdavčeni dohodki na podlagi mednarodnih sporazumov
       (npr. UNO, UNIDO) 725
Za	dohodke	iz	nesamostojnega	dela	brez odtegljaja davka na plače uporabite prilogo	L	1i.

5. Odbitek za edinega prejemnika dohodkov, odbitek za samohranilca, otroški dopolnilni prejemek 3)

5.1 Odbitek za edinega prejemnika dohodkov, odbitek za samohranilca

5.1.1  Vlagam zahtevek za odbitek za edinega prejemnika dohodkov in izjavljam, da tega ne uveljavlja moja partnerica/moj partner.

5.1.2  Vlagam zahtevek za odbitek za samohranilca.

Napotek k	točkama	5.1.1	in	5.1.2:	Potrebno	je	prejemanje	otroškega	dodatka	za	vsaj	enega	otroka	v	skladu	s	točko	5.1.3.

5.1.3 
Število otrok, za katere sva jaz ali moja partnerica/moj partner prejemala otroški dodatek vsaj sedem mesecev. 
Za	davčno	upoštevanje	otrok	uporabite	za	vsakega	otroka	svojo	Prilogo L 1k.

5.2 Otroški dopolnilni prejemek
5.2.1 Zaprosil/a sem	za	odbitek	za	edinega	prejemnika	dohodkov	(točka	5.1.1)	ali	za	odbitek	za	samohranilca	(točka	5.1.2):
  Za morebitni otroški dopolnilni prejemek izjavljam, da sem v letu 2022 prejemal/a poslovne dohodke ali dohodke iz nesamostojnega  
  dela vsaj 30 dni, ali da sem celo leto prejemal/a prejemke po Zakonu o nadomestilu za varstvo otroka ali začasno plačilo za izgubljeni  
  dohodek zaradi nege.
5.2.2 Nisem zaprosil/a	za	odbitek	za	edinega	prejemnika	dohodkov	(točka	5.1.1)	in	prejemam	otroški	dodatek:
  Za morebitni otroški dopolnilni prejemek izjavljam, da sem v letu 2022 prejemal/a poslovne dohodke ali dohodke iz nesamostojnega 

dela vsaj 30 dni, ali da sem celo leto prejemal/a prejemke po Zakonu o nadomestilu za varstvo otroka ali začasno plačilo za izgubljeni 
dohodek zaradi nege ter da so poslovni dohodki in/ali dohodki iz nesamostojnega dela moje (zakonske) partnerice/mojega (zakon-
skega) partnerja v letu 2022 dosegli tako višino, da je dohodnina znašala manj kot 550 evrov. Ta znesek se poveča za 550 evrov za 
vsakega nadaljnjega otroka.

6. Višina dohodkov zakonske partnerice/zakonskega partnerja ali registrirane partnerice/registriranega partnerja 
 Prekrižajte	samo,	če	že	niste	prekrižali	točke	5.1	(Odbitek	za	edinega	prejemnika	dohodkov).

 Izjavljam, da letni dohodki moje zakonske partnerice/mojega zakonskega partnerja ali moje registrirane partnerice/mojega registriranega  
 partnerja niso presegli 6000 evrov.

Napotek:	V	tem	primeru	obstaja	pravica	do	nižjega	lastnega	deleža	pri	 izrednih	obremenitvah	in	z	invalidnostjo	pogojenih	 
stroškov	zakonske	partnerice/zakonskega	partnerja	ali	registrirane	partnerice/registriranega	partnerja	(obrazec	L	1ab).

7. Povišan odbitek za upokojence

 Vlagam zahtevek za povišan odbitek za upokojence.
Pogoji: Lastni	dohodki	iz	naslova	pokojnin	ne	presegajo	25.250	evrov,	brez	pravice	do	odbitkov	pod	točko	5,	življenje	v	zakonski	
zvezi	ali	registrirani	partnerski	skupnosti	ter	dohodki	zakonca	ali	registrirane	partnerice/registriranega	partnerja	ne	presegajo	2.200	
evrov	letno.

8.	 Dodatek	za	velike	družine

 Vlagam zahtevek za dodatek za velike družine za 2023,	saj	sem	v	letu	2022	vsaj	občasno	prejemal/a	otroški	dodatek	za	vsaj	 
 3 otroke in dohodki gospodinjstva niso presegli 55.000 evrov.
 Napotek:	Če	ste	več	kot	6	mesecev	živeli	v	zakonu,	zunajzakonski	zvezi	ali	 registrirani	partnerski	skupnosti,	 je	 treba	upoštevati	 
	 tudi	dohodek	(zakonske)	partnerice/(zakonskega)	partnerja	pri	izračunu	meje	v	višini	55.000	evrov.

9. Posebni izdatki
Obvezni	 prispevki	 zakonsko	priznanim	 cerkvam ali verskim skupnostim, donacije upravičenim prejemnikom ter prispevki za  
prostovoljno	dodatno	zavarovanje v okviru zakonskega pokojninskega zavarovanja in za dokup zavarovalne dobe se na podlagi 
posredovanja podatkov upoštevajo samodejno in jih ni treba prijaviti. Če je v teh podatkih kar koli nepravilno ali manjka, se 
morate za pojasnila obrniti neposredno na prejemnike plačil. Le ti lahko popravijo podatke ali pošljejo manjkajoče podatke. 
Za upoštevanje zneskov cerkvenih prispevkov ali prispevkov za zavarovanje, ki odstopajo od posredovanih podatkov, ali za 
posebne izdatke, plačane tujim organizacijam, uporabite prilogo L	1d.
Izdatki	za	energetsko	prenovo	stavb in za zamenjavo	ogrevalnih	kotlov se lahko upoštevajo v okviru pavšalnega zneska („Pavšal za 
posebne eko izdatke“). Za to je potrebno posredovanje podatkov, ki ga lahko zahtevate od organa nosilca subvencioniranja. 
V tem primeru se pavšal upošteva samodejno	za	letošnje	in	naslednja	leta.	Pavšal	se	lahko	upošteva	le	na podlagi posredovanja 
podatkov,	uveljavljanje	na	tem	obrazcu	ni možno.	

9.1 Rente ali trajna bremena (npr. dosmrtne rente, dajatve za preživljanje) 280

9.2 Stroški davčnega svetovanja 460

3) Napotke	v	zvezi	s	pogoji	najdete	v	Pomoči	pri	izpolnjevanju	L	2
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11. Stroški v zvezi s pridobivanjem dohodkov
11.1 Stroški	v	zvezi	s	pridobivanjem	dohodkov	brez	vračunanja	v pavšaliranih stroških v zvezi s pridobivanjem dohodkov 
 Pozor:	Pavšal za domačo pisarno,	ki	se	upošteva	kot	strošek	v	zvezi	s	pridobivanjem	dohodkov,	bo	upoštevan	samodejno	 
 na	podlagi	plačilne	liste	in	ga	zato	ni treba navajati.
11.1.1 Prispevki za sindikate in drugi prispevki za poklicna in interesna 
 združenja – dejanski letni skupni znesek – razen prispevka za svet delavcev.  
 Izpolnite	 samo,	 če	 jih	 ni	 upošteval	 že	 vaš	 delodajalec	 (na	 plačilni	 listi)	 v	 
 pravem	znesku.	 717
11.1.2 Skupni izdatki v letu 2022 za ergonomsko ustrezno pohištvo za domačo pisarno  

(npr. pisalna miza, vrtljivi stol, namizna svetilka) pri vsaj 26 dnevih dela v domači 
pisarni 
Pozor: Vnos pod številčno oznako 159 in/ali številčno oznako 9275 (E 1a 
ali E 1a-K) ni dovoljen. Tukaj je treba navesti samo izdatke za leto 2022	
(v	polni	višini).	Izdatki	leta	2022,	ki	presegajo	najvišji	znesek	za	2022,	ne	bodo	
upoštevani	pri	odmeri	davka	za	leto	2022;	samodejno	pa	bodo	upoštevani	pri	
odmeri	davka	za	leto	2023.	Zneski	iz	let	2020	in	2021,	ki	presegajo	skupni	najvišji	
znesek	300	evrov,	bodo	samodejno	upoštevani	pri	odmeri	davka	za	leto	2022	in	
jih	tukaj	ni	dovoljeno	spet	navesti. 158

11.1.3 Obvezni prispevki na podlagi male zaposlitve in obvezni prispevki za 
 sozavarovane svojce ter lastni vplačani zneski za socialno varnost 274

Drugi stroški v zvezi s pridobivanjem dohodkov – Vedno navedite letni znesek stroškov, zmanjšan za neobdavčena 
nadomestila ali plačila. Če letni stroški v zvezi s pridobivanjem dohodkov ne dosegajo 132 evrov, vnos ni potreben. 4)

11.2 Stroški	v	zvezi	s	pridobivanjem	dohodkov	z	vračunanjem	v pavšaliranih stroških v zvezi s pridobivanjem dohodkov

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

11.2.2 Digitalna delovna sredstva (npr. računalnik, internet) brez	znižanja	za	morebitni	 
 pavšal za domačo pisarno	(pri	nabavah	nad	800	evri	tukaj	vnesite	samo	 
	 letno	amortizacijo) 169

11.2.3 Druga delovna sredstva, ki niso zajeta pod številčno oznako 169 
 (pri	nabavah	nad	800	evri	tukaj	vnesite	samo	letno	amortizacijo) 719

11.2.4 Strokovna literatura 
 (brez	del	za	splošno	izobraževanje,	kot	so	leksikoni,	priročniki,	časopisi	itd.) 720
11.2.5 Službeni stroški potovanj  
 (brez	prevoznih	stroškov	stanovanje/delovno	mesto	in	stroškov	vračanja	 
 domov) 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:	Vnos	pod	številčno	oznako	158	ni	dovoljen.	Odbiti	se	da	le,	če	je	delovna	 
 soba	središče	celotne	poklicne	dejavnosti.	 159
11.2.10 Drugi stroški v zvezi s pridobivanjem dohodkov, ki niso zajeti v točkah 11.2.2 do
 (npr. prispevki za svet delavcev) Pozor:	Pavšal za domačo pisarno,	ki	se	upošteva 
 kot	strošek	v	zvezi	s	pridobivanjem	dohodkov,	bo	samodejno	upoštevan	na	 
 podlagi	plačilne	liste	in	ga	zato	tukaj	ni	dovoljeno	navesti 724
11.2.11 Za uveljavljanje pavšala za poklicne skupine 5) vnesite:
A: Umetnica/umetnik FM: Gozdarska delavka/delavec z motorno žago V: Zastopnica/zastopnik 
B: Umetniško osebje, zaposleno v gledališču, FO: Gozdarska delavka/delavec brez motorne žage, P: Člani mestnega, občinskega

filmski igralci gozdarka/gozdar, poklicna revirna lovka/lovec ali lokalnega sveta
F: Televizijska ustvarjalka/ustvarjalec HA: Hišnica/hišnik, za katero/katerega E: Izseljenec v smislu
J: Novinarka/novinar ne velja Zakon o hišnikih tč. 11 čl. 1 Uredbe 6)
M: Glasbenica/glasbenik HE: Delavka/delavec na domu

10. Olajšava za dnevne migrante/evrski odbitek za dnevne migrante
Izpolnite	samo,	če	zneska	v	ustrezni	višini	ni	upošteval	že	vaš	delodajalec.	Številčni	oznaki	je	treba	izpolniti	skupaj.	Izračun	se	izvede	v	
skladu	z	aplikacijo	za	izračun	olajšav	za	dnevne	migrante	na	naslovu	bmf.gv.at/pendlerrechner.	

10.1 Olajšava	za	dnevne	migrante	–	dejansko	pripadajoči	skupni	letni	znesek 718

10.2 Evrski	odbitek	za	dnevne	migrante	–	dejansko	pripadajoči	skupni	letni	 
 znesek 916

4)   Davčno	olajšavo	za	priseljene	znanstvenike	in	raziskovalce	(odst.	1a	čl.	103	EStG	1988)	je	mogoče	uveljavljati	samo	na	obrazcu	E	1.
5)		 Če	ga	je	delodajalec	že	upošteval	v	pravi	višini,	ga	ne	vnašajte	tukaj.	V	nasprotnem	primeru	je	treba	vnesti	skupni	znesek.
6)		 Samo	delojemalke/delojemalci,	ki	so	začasno	zaposleni	v	Avstriji	po	nalogu	tujega	delodajalca	v	okviru	delovnega	razmerja	z	avstrijsko	
družbo	članico	skupine	ali	avstrijsko	poslovno	enoto	tujega	delodajalca.	V	zvezi	s	tem	glejte	tudi	Uredbo.	
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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	pregona,	uradno	potrdilo

    Zaradi političnega preganjanja v obdobju 1938-1945 imam izkaznico za žrtve pregona in/ali uradno potrdilo.

14.	 Bančni	podatki Če	ima	finančni	urad	vaše	bančne	podatke,	bo	dobroimetje	samodejno	nakazano	na	ta	račun,	če	ne	obstajajo	
  neplačane	dajatve.

14.1   IBAN (izpolnite samo, če finančnemu uradu še niste	posredovali	bančnih	podatkov ali če so se ti spremenili)

14.2 BIC (izpolnite	samo,	če	se	IBAN	ne	začne	z	 
 AT	in	če	banka	prejemnica	ni	udeležena	 
	 v	enotnem	območju	plačil	v	evrih	SEPA)

								Te	kode	(IBAN,	BIC)	lahko	najdete	na	svojem	bančnem	izpisku	in	na	 
								svoji	bančni	kartici.

14.3   Zahtevam izplačilo v gotovini (upoštevajte,	da	lahko	denarne	zneske	
                	dvignete	samo	osebno	na	pošti)

15.	 Odločba	o	neobdavčenem	znesku

15.1   Ne želim prejeti odločbe o neobdavčenem znesku.

15.2   Prosim za odločbo o neobdavčenem znesku v letni višini                                    449  

16. Priloge
									Prekrižajte	ostale	priloge,	ki	jih	boste	oddali	skupaj	s	to	Izjavo	L	1.	Za	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 otroke (za	vsakega	otroka	uporabite	svojo	prilogo	L	1k)

   
         Število prilog L 1k-bF za družinski bonus Plus v posebnih primerih	(za	vsakega	otroka	uporabite	svojo	prilogo	L	1k-bF)

                                          
Poklic – kratka oznaka Obdobje dejavnosti: začetek – konec

Prejeta povračila stroškov razen   
pavšala za domačo pisarno 7)

D D M M do D D M M

D D M M do D D M M

7)  Povračila	stroškov,	prejeta	od	delodajalca	(razen	povračil	potnih	stroškov	za	izseljence	(ekspatriate)	v	smislu	tč.	4	čl.	26	EStG	1988).	Tudi 
pri zastopnicah/zastopnikih je treba tukaj navesti povračila stroškov.

Datum, podpis

Davčno zastopanje (ime, naslov, telefonska številka)

Napotki
Družinski	bonus	Plus	in	odbitek	za	edinega	prejemnika	dohodkov/samohranilca
Če	je	bil	družinski	bonus	Plus	ali	odbitek	za	edinega	prejemnika	dohodkov/samohranilca	že	upoštevan	pri	delodajalcu,	ga	je	treba	zahtevati	
tudi	pri	napovedi	za	odmero	dohodnine	za	delojemalce,	saj	lahko	drugače	pride	do	neželenega	doplačila.	Za	upoštevanje	družinskega	bonusa	
Plus	uporabite	prilogo	L	1k	ali	–	v	posebnih	primerih	–	prilogo	L	1k-bF.
Meddržavna	izmenjava	informacij
Mednarodni	 sporazumi	 opredeljujejo	 izmenjavo	 informacij	med	finančnimi	upravami	posameznih	držav.	Za	v	Avstriji	 živeče	osebe	 tako	 
prejemamo	informacije	o	njihovih	dohodkih	in	premoženju	v	tujini.	Prav	tako	posredujemo	informacije	o	dohodkih	v	Avstriji	in	o	tukajšnjem	
premoženju	za	osebe,	ki	živijo	v	tujini.
Originalni dokumenti in dokazila
Originalne	dokumente	in	dokazila	hranite	vsaj	7	let	za	namene	morebitnega	preverjanja.	Skupaj	s	to	izjavo	nam	ne	posredujte	nobenih 
dodatnih	dokumentov	kot	dokazila.

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.
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