
Pomoč pri izpolnjevanju priloge L 1d za 2022

S prilogo L 1d k obrazcu L 1, E 1 ali E 7 lahko naznanite, da je treba upoštevati posebne izdatke, ki odstopajo od posredovanih 
podatkov, ali da ste plačali posebne izdatke tujim organizacijam. Če imate poslovne dohodke in uporabljate obrazec E 1 oz. 
E 7, lahko tukaj dopolnite vnose.
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Kdaj uporabiti obrazec L 1d?
• Želite, da se pri vas upošteva cerkveni prispevek, ki  
 ste ga plačali za svojo partnerico/svojega partnerja 1) ali  
 za otroka 2) (preberite točko A).
• Želite, da se posredovani cerkveni prispevek pri vas ne  
 upošteva ali da se upošteva v zmanjšani meri, ker ga je  
 vaša partnerica/vaš partner1) ali starš plačal za vas  
 (preberite točko B).
• Opravili ste plačila tuji organizaciji, ki je upravičena do 
 donacij, ali tuji cerkvi/verski skupnosti (preberite točko C).
• Pred letom 2017 ste dokupili zavarovalno dobo in želite 

– kot doslej – razdeliti enkratno premijo na deset let 
(preberite točko D).

• V letu 2022 ste si sami dokupili zavarovalno dobo in 
želite uveljavljati odbitek enkratne premije, porazdeljene 
na deset let (preberite točko E).

• V letu 2022 ste za svojo partnerico/svojega  
partnerja 1) ali za otroka 2) dokupili zavarovalno 
dobo, ali pa ste za te osebe opravili plačila prostovoljnega 
dodatnega zavarovanja (preberite točko F).

• Želite, da se posredovani dokup zavarovalne dobe/ 
 prostovoljno dodatno zavarovanje pri vas ne upošteva ali  
 da se upošteva v zmanjšani meri, ker je vaša partnerica/ 
 vaš partner 1) ali starš plačal za vas (preberite točko G).
• Želite, da se poslovna naklonila upoštevajo kot  
 posebni izdatki (preberite točko H).
• Za poslovna naklonila želite popraviti posredovane 
 podatke (preberite točko I).

A. Plačali ste cerkveni prispevek za svojega 
partnerja ali otroka

Izpolnite točko 2 in točko 3.

Upoštevajte:
• Na portalu FinanzOnline se lahko informirate o  
 znesku, ki je bil posredovan za vas
• Vedno se posreduje znesek, ki je bil obračunan in je bil  
 nakazan na račun za prispevke. Tudi pri skupnem  
 obračunavanju prispevkov (skupen račun za prispevke  
 zakonskih partnerjev) se posredovanje izvede ločeno.  
 Na portalu FinanzOnline je razviden znesek, ki je bil  
 posredovan.
 

• Posredovani znesek bo vključen v odločbi.
• Če želite uveljavljati višji odbitek, ker ste plačevali  
 tudi za svojega partnerja ali otroka, uporabite obrazec  
 L 1d.

 Primer:
	 Zakonskemu	paru	Andreji	in	Francu	K	je	bil	obračunan	 
 cerkveni prispevek za leto 2022 v višini 350 evrov. Oba  
 sta si na portalu FinanzOnline ogledala znesek, ki ga je  
 posredovala cerkev. Ta znaša za Andrejo K. 50 evrov in  
	 za	Franca	K.	300	evrov.	To	po	izračunu	cerkve	ustreza	 
	 deležema,	 ki	 pripadata	 zakoncema.	 Ker	 pa	 Franc	 K.	 
	 zasluži	več	od	Andreje	K.,	je	celotni	znesek	350	evrov	 
	 plačal	sam.	Zato	ne	želi	odbiti	le	posredovanega	zneska	 
 300 evrov, ampak skupaj 350 evrov.

Kakšen je postopek?
Franc K. pod točko 3 pod številčno oznako 458 vnese 
znesek 350 evrov. Pod točko 2 navede Andrejo K. z njeno 
številko socialnega zavarovanja. Če številka socialnega 
zavarovanja ni na voljo, je treba v vsakem primeru navesti 
datum rojstva.

Kako delujejo ti vnosi?
Za Franca K. se upošteva 350 evrov cerkvenih prispevkov. 
Če Andreja K. nato sama predloži obrazec L 1 (E 1), se zanjo 
– za razliko od posredovanih podatkov – cerkveni prispevek 
ne upošteva, ker ga tudi ni plačala.

Upoštevajte:
• Cerkveni prispevek si lahko odbije samo tista oseba, ki ga  
 je plačala.
• Kdor pod številčno oznako 458 vnese višji cerkveni  
 prispevek od tistega, ki je bil posredovan zanj, naznanja,  
 da je plačal presežek za osebo, ki je imenovana pod  
 točko 2 (partner ali otrok). Tega zneska zato tam ni več  
 mogoče upoštevati.
• Največji odbitek na osebo znaša 400 evrov. To velja  
 tudi, če so bili prispevki plačani za partnerja ali za otroka.
• Zneskov, ki so vneseni pod številčno oznako 458 in  
 presegajo 400 evrov, ni mogoče upoštevati niti pri  
 partnerju niti pri otroku, saj jih partner in otrok nista  
 plačala.

Ali mora oseba, za katero je bil plačan prispevek, kar 
koli storiti?
Preberite točko B.

1) Partnerica/partner sta zakonca, registrirana partnerja. Nadalje zunajzakonska partnerica/zunajzakonski partner z vsaj enim  
	 otrokom,	za	katerega	je	bil	vsaj	sedem	mesecev	prejeman	otroški	dodatek	(odst.	3	člena	106).	V	nadaljevanju	–	če	ni	navedeno	 
	 drugače	–	sta	navedena	kot	„Partner“.
2)  Otrok v	davčnem	smislu	je	otrok,	za	katerega	je	vaša	partnerica/vaš	partner	v	letu	odmere	davka	vsaj	sedem	mesecev	prejemal/a	 
	 otroški	dodatek	ali	za	katerega	vam	vsaj	sedem	mesecev	pripada	olajšava	za	plačilo	preživnine.	
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Ali ste plačali cerkveni prispevek za več kot eno 
osebo?
 Primer:
	 Anton	B.	je	plačal	skupaj	380	evrov	cerkvenih	prispevkov,  
	 in	sicer	250	evrov	zase,	80	evrov	za	svojo	ženo	Karin	 
	 B.	 in	 50	 evrov	 za	 svojega	 sina	 Tomaža	 B.	 Zato	 želi	 
	 uveljavljati	odbitek	v	višini	380	evrov. 

Kakšen je postopek?
Vnesti mora 380 evrov pod točko 3 številčne oznake 458. 
Pod točko 2 navede Karin B. in njeno številko socialnega 
zavarovanja. Poleg tega z označitvijo ustreznega polja pod 
točko 3 naznani, da ni plačal samo zanjo, ampak še za eno 
osebo.

Kaj to pomeni?
Finančni urad bo zaradi pravilnega upoštevanja prispevkov 
poizvedoval, na katere osebe se to nanaša.

B. Cerkveni prispevek je za vas plačal vaš 
partner ali eden od staršev

Izpolnite točko 2 in točko 3.

 Primer:
	 Zakonskemu	paru	Andreji	in	Francu	K	je	bil	obračunan		 
 cerkveni prispevek za leto 2022 v višini 350 evrov. Oba  
 sta si na portalu FinanzOnline ogledala znesek, ki ga je  
 posredovala cerkev. Ta znaša za Andrejo K. 50 evrov in  
	 za	Franca	K.	300	evrov.	To	po	izračunu	cerkve	ustreza	 
	 deležema,	 ki	 pripadata	 zakoncema.	 Ker	 pa	 Franc	 K.	 
	 zasluži	več	od	Andreje	K.,	je	celotni	znesek	350	evrov	 
	 plačal	sam.
 Andreja	K.	zato	želi	naznaniti,	da	posredovanega	podatka	 
 o prispevku 50 evrov ni treba upoštevati pri njej, saj ga  
 uveljavlja	Franc	K.	v	svoji	davčni	napovedi	(priloga	L	1d).

Kakšen je postopek?
Andreja K. pod številčno oznako 458 v točki 3 vnese 
znesek, ki ga je plačala, torej 0. Pod točko 2 navede Franca 
K. z njegovo številko socialnega zavarovanja. Če številka 
socialnega zavarovanja ni na voljo, je treba v vsakem  
primeru navesti datum rojstva.

Kako delujejo ti vnosi?
Za Andrejo K. se upošteva znesek pod številčno oznako 458, 
torej 0. Če Franc K. v svoji davčni napovedi (priloga L 1d) 
pod številčno oznako 458 vpiše znesek 350 evrov, se mu ta 
upošteva v celoti.

Upoštevajte:
Če ne naznanite, da je v nasprotju s posredovanimi podatki 
treba upoštevati nižji znesek ali da se znesek sploh ne 
upošteva, bo upoštevan posredovani znesek. Ta znesek 
ne bo več upoštevan v poznejši odmeri davka za partnerja 
(starša), tudi če ga bo ta oseba uveljavljala na obrazcu L 1d.
Če je bil v predhodni odmeri davka za partnerja (starša) – v 
nasprotju s posredovanimi podatki – upoštevan višji znesek 
pod številčno oznako 458, se delež drugega partnerja 

(otroka) zmanjša za presežek. Zato vam ni treba predložiti 
obrazca L 1d, če je bil celoten znesek, ki je bil posredovan 
za vas, odbit že v davčni odločbi za vašega partnerja (starša).
Z vnosom pravilnega zneska, ki ga je treba upoštevati pri 
vas (tudi 0 (nič), če ni treba upoštevati ničesar), zagotovite, 
da bo cerkveni prispevek v celoti pravilno dodeljen in da 
ne bodo potrebni poznejši popravki.

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

Izpolnite točko 4. 

Tujim organizacijam, ki niso stalno lokalno prisotne v 
Avstriji, ni treba posredovati podatkov o posebnih izdatkih. 
Če ste izplačali donacije ali obvezne cerkvene prispevke 
tovrstnim organizacijam, vnesite ustrezne zneske pod 
točko 4 pod številčno oznako 281 (Donacije) oz. pod 
številčno oznako 282 (Cerkveni prispevki).

Upoštevajte:
• Tukaj ne smete vnesti plačil domačim organizacijam, ki  
 niso bila posredovana.
• Na poziv finančnega urada morate predložiti dokazila o  
 plačilih.

D. Pred letom 2017 ste dokupili zavarovalno 
dobo in želite – kot doslej – odbiti letno 
premijo, porazdeljeno na deset let

Izpolnite točko 5.1.

Znesek desetine, ki se upošteva v letu 2022, vnesite pod 
številčno oznako 283. To velja tudi, če ste dokupili  
zavarovalno dobo za svojega partnerja ali otroka.

Kako deluje ta vnos?
Vneseni znesek desetine se upošteva kot posebni izdatek. 
Desetine zneska, ki bodo odštete v naslednjih letih, 
se v ustreznem letu vnesejo pod številčno oznako 283 na 
prilogi L 1d.

E. V letu 2022 ste zase dokupili zavarovalno 
dobo in želite odbiti enkratno premijo, 
razdeljeno na deset let

Izpolnite točko 5.2.

Primer:
Peter	 L.	 je	 leta	 2022	 dokupil	 zavarovalno	 dobo	 
pokojninskega	zavarovanja	in	zanjo	plačal	5000	evrov.	
Na portalu FinanzOnline se je informiral, da je zavod za 
pokojninsko zavarovanje zanj posredoval podatek o 
znesku	5000	evrov,	ki	ga	je	prejel	na	račun	za	prispevke. 
V	letih	od	2022	do	2031	želi	uveljavljati	odbitek	500	evrov.
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Kakšen je postopek?
Pod točko 5.2 s križcem označi, da želi razdelitev na deset 
let.

Kaj to pomeni?
Finančni urad upošteva 500 evrov (desetino posredovanega 
zneska 5.000 evrov). Ta znesek se nato samodejno 
upošteva tudi v naslednjih devetih letih. V naslednjih letih 
vam zato ni treba opraviti nobenih vnosov.

F. Leta 2022 ste dokupili zavarovalno dobo 
za svojega partnerja ali otroka, ali pa ste 
za te osebe opravili plačila prostovoljnega 
dodatnega zavarovanja

Izpolnite točko 2 in točko 5.3.

Primer:
Karl	 M.	 je	 za	 svojo	 ženo	 Eriko	 M.	 leta	 2022	 dokupil	 
zavarovalno dobo pokojninskega zavarovanja in zanjo 
plačal	3000	EUR.	Erika	M	se	je	na	portalu	FinanzOnline	
informirala, da je zavod za pokojninsko zavarovanje 
zanjo posredoval podatek o znesku 3000 evrov, ki ga je 
prejel	na	račun	za	prispevke.	Ker	je	znesek	plačal	Karl	
M.,	ga	želi	odbiti	v	desetih	letih.

Kakšen je postopek?
Karl. M v točki 5.3 pod številčno oznako 284 vnese 
znesek 3000 evrov. Zahteva tudi razdelitev na deset let in 
prekriža ustrezno polje. Pod točko 2 navede Eriko M. z 
njeno številko socialnega zavarovanja. Če številka socialnega 
zavarovanja ni na voljo, je treba v vsakem primeru navesti 
datum rojstva.

Kako delujejo ti vnosi?
Za Karla M. se upošteva 300 evrov. Ta znesek se samodejno 
upošteva tudi v naslednjih devetih letih; v naslednjih letih 
mu ga torej ni treba vnesti. Če Erika M. nato sama predloži 
obrazec L 1 (E 1), se zanjo v nasprotju s posredovanimi 
podatki ne upošteva nič, ker tudi ni ničesar plačala.

Ali mora oseba, za katero je bilo opravljeno plačilo, 
kar koli storiti?
Preberite točko G.

Ali ste dokupili zavarovalno dobo ali plačali  
prostovoljno dodatno zavarovanje za več kot eno 
osebo?
Prekrižajte ustrezno polje v točki 5.3.

Kaj to pomeni?
Finančni urad bo zaradi pravilnega upoštevanja prispevkov 
poizvedoval, na katere osebe se to nanaša.

G. Dokup zavarovalne dobe/prostovoljno 
dodatno zavarovanje je za vas plačal vaš 
partner ali eden od staršev

Izpolnite točko 2 in točko 5.3.

Primer:
Karl	 M.	 je	 za	 svojo	 ženo	 Eriko	 M.	 leta	 2022	 dokupil	 
zavarovalno dobo pokojninskega zavarovanja in zanjo 
plačal	3000	EUR.	Erika	M	se	je	na	portalu	FinanzOnline	
informirala, da je zavod za pokojninsko zavarovanje 
zanjo posredoval podatek o znesku 3000 evrov, ki ga  
je	 prejel	 na	 račun	 za	 prispevke.	 Želi	 naznaniti,	 da	 
posredovanega	podatka	o	plačilu	3000	evrov	ni	 treba	
upoštevati	pri	njej,	saj	ga	uveljavlja	že	njen	soprog	Karl	
M.	v	svoji	davčni	napovedi	(priloga	L	1d).

Kakšen je postopek?
Erika M. v točki 5.3 pod številčno oznako 284 vnese 
znesek 0. Pod točko 2 navede Karla M. z njegovo številko 
socialnega zavarovanja. Če številka socialnega zavarovanja 
ni na voljo, je treba v vsakem primeru navesti datum rojstva.

Kako delujejo ti vnosi?
V primeru Erike M. se upošteva znesek pod številčno oznako 
284, torej nič. Če Karl M. v svoji davčni napovedi (priloga 
L 1d) pod številčno oznako 284 navede znesek 3000 evrov, 
se ta upošteva v polni višini ali v višini 300 evrov, če dodatno 
zaprosi za razdelitev na deset let.

Upoštevajte:
• Če ne naznanite, da je treba v nasprotju s posredovanimi  
 podatki upoštevati nižji znesek oz. da se znesek sploh ne  
 upošteva, bo upoštevan posredovani znesek. Ta znesek  
 ne bo več upoštevan v poznejši odmeri davka za partnerja  
 (starša), tudi če ga bo ta oseba uveljavljala na obrazcu L 1d.
• Če je bil v predhodni odmeri davka za partnerja (starša) -  
 v nasprotju s posredovanimi podatki – upoštevan znesek  
 pod številčno oznako 284, se delež drugega partnerja  
 (otroka) zmanjša za ta znesek. Zato vam ni treba predložiti  
 obrazca L 1d, če je bil celoten znesek, ki je bil posredovan  
 za vas, odbit že v davčni odločbi za vašega partnerja  
 (starša).
• S pravilnim vnosom zneska, ki ga je treba upoštevati  

pri vas (tudi 0 (nič), če ni treba upoštevati ničesar),  
zagotovite, da bo znesek, ki ga je mogoče odbiti, v celoti 
pravilno dodeljen in ne bodo potrebni poznejši 
popravki.

H. Želite, da se poslovna naklonila upošte-
vajo kot posebni izdatki

Izpolnite točko 6.

Upoštevajte: 
• Vnosi pod točko 6 niso dovoljeni, če oddate obrazec  
 L 1 (Izjava k napovedi o odmeri davka delojemalkam/ 
 delojemalcam).

Ker so poslovna naklonila v skladu s čl. 4a, 4b ali 4c poslovni 
izdatki le do višine 10 % dobička (pred upoštevanjem 
olajšave pri dobičku), se lahko morebitni presežni znesek 
upošteva kot poseben izdatek.
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 Primer:
	 Samostojni	 podjetnik	Mihael	 H.	 je	 iz	 svojih	 poslovnih	 
 sredstev doniral 1200 evrov dobrodelni organizaciji in  
	 pri	 tem	 ni	 razkril	 svojih	 podatkov.	 Zato	 ni	 prišlo	 do	 
 posredovanja podatkov.
 Njegov	dobiček	(pred	upoštevanjem	olajšave	pri	dobičku)  
 znaša	10.000	evrov;	poleg	tega	pa	prejema	tudi	dohodke	 
 iz nesamostojne dejavnosti.
Mihael	H.	lahko	upošteva	le	1000	evrov	(10	%	dobička)	
od svoje donacije kot poslovni izdatek. Ta znesek vpiše 
v	napoved	za	odmero	davka	na	dohodek	(Priloga	E	1a)	
pod	 številčno	 oznako	 9244.	 Vendar	 pa	 želi,	 da	 se	 
preostalih	200	evrov	upošteva	kot	poseben	izdatek.

Kakšen je postopek?
Mihael H. v točki 6 pod številčno oznako 285 vnese 
znesek 200 evrov s POZITIVNIM predznakom.

Kako deluje ta vnos?
V primeru Mihaela H. se – poleg morebitnih posebnih izdat-
kov iz posredovanih podatkov – upošteva 200 evrov poseb-
nih izdatkov.

I. Želite popraviti posredovane podatke o 
poslovnih naklonilih

Izpolnite točko 6.

Upoštevajte: 
• Vnosi pod točko 6 niso dovoljeni, če oddate obrazec  
 L 1 (Izjava k napovedi o odmeri davka delojemalkam/ 
 delojemalcam).

Če so poslovna naklonila (npr. donacije) zajeta pri  
posredovanju podatkov, je potreben popravek posredovanih 
podatkov, da ne bi prišlo do dvojnega upoštevanja.

Primer:
Samostojni podjetnik Janez F. dvakrat donira po 500 evrov 
dobrodelni organizaciji. Ob prvi donaciji je organizaciji 
razkril tudi svoje podatke. Organizacija na podlagi tega 
posreduje	podatek	o	1000	evrih.
Ker	 Janez	F.	ob	pripravi	davčne	napovedi	ugotovi,	da	 
je	 drugo	 donacijo	 opravil	 iz	 poslovnih	 sredstev,	 jo	 v	
napovedi	za	odmero	davka	na	dohodek	(priloga	E	1a)	
vnese	pod	številčno	oznako	9244.	Vendar	pa	želi	Janez	
F.	 naznaniti,	 da	 vključuje	 posredovani	 znesek	 1000	
evrov	 tudi	donacijo	v	višini	500	EUR,	ki	 jo	odbija	kot	
poslovni izdatek.

Kakšen je postopek?
Janez F. v točki 6 pod številčno oznako 285 vnese znesek 
500 evrov z NEGATIVNIM predznakom.

Kako deluje ta vnos?
V primeru Janeza F. se posebni izdatki iz posredovanih 
podatkov zmanjšajo za znesek 500 EUR, da se upošteva 
pravilen znesek posebnih izdatkov.
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