Pri delodajalki/delodajalcu/pri mestu za izplačilo
pokojnine prejeto dne

Ustrezno odkljukajte!

Ime/naziv delodajalke/delodajalca/mesta za izplačilo pokojnine

Izjava za upoštevanje pri delodajalcu:
1. Odbitni delež za edinega hranilca 1)
2. Odbitni delež za samohranilca 1)
3. Družinski bonus plus
4. Davčne olajšave za invalide za izredne obremenitve 1)
5. Zvišan odbitni delež za upokojence 1)
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Izjava o varstvu podatkov na www.bmf.gv.at/datenschutz
ali v papirni obliki pri vseh finančnih in carinskih službah

Za

Pozor: Ta obrazec lahko uporabljajo samo osebe, ki imajo v Avstriji stalno ali običajno prebivališče

Podatki o vlagateljici/vlagatelju

Družinsko ime ali priimek in ime (s tiskanimi črkami)
Poštna številka

Številka
zavarovanja
kot na e-kartici

Datum rojstva (DDMMLL)

Naslov bivališča

1. Odbitni delež za edinega hranilca

Vlagam zahtevek za odbitni delež za edinega hranilca

Odbitni delež za edinega hranilca pripada, kadar več kot šest mesecev v koledarskem letu živite v obstoječi partnerski zvezi (zakon,
zunajzakonska skupnost, registrirana partnerska skupnost) in če vi ali vaša partnerka/partner v tem obdobju prejemate vsaj sedem mesecev
za vsaj enega otroka otroški dodatek. Prejemki partnerke/partnerja ne smejo presegati 6.000 Eur. Vi in vaš partner morata biti neomejeno
zavezana davčna zavezanca.

Prosimo, da v preglednico pod točko 2 vnesete podatke otrok.
Družinsko ime ali priimek in ime partnerke/partnerja

Številka
zavarovanja
kot na e-kartici

Datum rojstva (DDMMLL)

Moja partnerka/moj partner prejema prejemke v višini največ 6.000 eur v koledarskem letu. Midva (jaz in moja partnerka/moj partner)
prejemava za vsaj sedem mesecev v koledarskem letu otroški dodatek.

2. Odbitni delež za samohranilca

Vlagam zahtevek za odbitni delež za samohranilca

Odbitni delež za samohranilca pripada, kadar več kot šest mesecev v koledarskem letu ne živite v partnerski zvezi (zakon, zunajzakonska
zveza, registrirana partnerska skupnost) in v tem obdobju prejemate otroški dodatek za vsaj enega otroka.

www.bmf.gv.at

Za točko 1 in 2: Podatki o otrocih v skladu s 1. odst. 106. čl. Zakona o davku na dohodek 1988

Pogoj za upoštevanje odbitnega deleža za edinega hranilca/samohranilca je ta, da ste v koledarskem letu za ustreznega otroka vsaj sedem
mesecev prejemali otroški dodatek (vlagateljica/vlagatelj ali partnerka/partner). Prosimo, ob prenehanju upoštevajte obveznost poročanja!

Družinsko ime ali priimek in ime otroka 3)

Številka zavarovanja
kot na e-kartici

Datum rojstva
(DDMMLL)

Država stalnega
prebivališča 2)

1)

Če imate trenutno sklenjenih več delovnih razmerij hkrati, potem lahko izjavo oddate samo pri eni delodajalki/enem delodajalcu oz. samo pri
enem mestu za izplačilo pokojnine.
2) Za državo stalnega prebivališča vnesite mednarodno registrsko oznako vozila - npr. za Avstrijo A
3) Če je treba upoštevati več kot šest otrok, potem oddajte dodaten obrazec E 30.

E 30-SI Zvezno ministrstvo za finance – 10/2018 (Popr. izd.)

E 30, Stran 1, različica z dne 5. 10. 2018

3. Družinski bonus Plus (od 2019)
•
•
•

Prosimo upoštevajte:
Družinski bonus lahko za vsakega otroka upoštevamo največ enkrat v celoti.
Če je bil upoštevan družinski bonus, čeprav pogoji niso bili izpolnjeni ali pa ugotovimo, da je bil upoštevan previsok znesek, potem
pripelje to do obvezne odmere!
Če oddate davčno napoved (L 1, E 1) ne pozabite vnesti družinskega bonusa plus. Drugače pride do kasnejšega obdavčenja, če je
ta že bil upoštevan med letom. Pri odmeri lahko zahtevate tudi drugačno razdelitev.

Če ste prejemnik otroškega dodatka ali ste (zakonska)partnerka/(zakonski)partner 5) prejemnika otroškega dodatka, je za
vas pomembna samo točka 3.1. Če ste plačnik preživnine je za vas pomembna samo točka 3.2.
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3.1 Družinski bonus plus pri prejemniku otroškega dodatka ali zakonskem (partnerju) 5) prejemnika otroškega
dodatka:
Če ste prejemnica/prejemnik otroškega dodatka, prosimo upoštevajte:

Če za otroka ne prejemate nobene preživnine (alimentov)velja naslednje:
•

Izjavite lahko, da se celotni družinski bonus plus upošteva pri vas pri obračunu plače; v tem primeru vaša (zakonska) partnerka/
vaš (zakonski) partner ne more uveljavljati nobenega družinskega bonusa plus pri svojem delodajalcu.

•

Izjavite lahko, da se polovični družinski bonus plus upošteva pri vas pri obračunu plače; v tem primeru vaša (zakonska) partnerka
/ vaš (zakonski) partner lahko uveljavlja polovični družinski bonus plus pri svojem delodajalcu.

Če za otroka prejemate plačilo preživnine (alimentov) velja naslednje:
•

Izjavite lahko, da se polovični družinski bonus plus upošteva pri vas; v tem primeru lahko preživninski zavezanec prav tako pri
svojem delodajalcu uveljavlja polovični družinski bonus plus, če dejansko plačuje preživnino.

•

Ob soglasju z drugim staršem lahko izjavite, da se pri vas upošteva celoten družinski bonus plus; v tem primeru preživninski zavezanec
ne sme pri svojem delodajalcu uveljavljati nobenega družinskega bonusa plus.

•

Če ste sklenili novo (zakonsko) partnersko zvezo, vaša (zakonska) partnerica/vaš (zakonski) partner ne more uveljavljati nobenega
družinskega bonusa plus.

Če ste (zakonska) partnerica/(zakonski) partner prejemnika otroškega dodatka, upoštevajte naslednje:
•

Družinskega bonusa plus ne morete zahtevati, če za otroka prejemate plačilo preživnine (alimente).

•

Izjavite lahko, da se celotni družinski bonus plus upošteva pri vas pri obračunu plače; v tem primeru prejemnica otroškega dodatka/
prejemnik otroškega dodatka ne more uveljavljati družinskega bonusa plus pri svojem delodajalcu.

•

Izjavite lahko, da se polovični družinski bonus plus upošteva pri vas pri obračunu plače; v tem primeru lahko prejemnica otroškega
dodatka/prejemnik otroškega dodatka prav tako uveljavlja polovični družinski bonus plus pri svojem delodajalcu.

Vlagam zahtevek za družinski bonus plus za enega otroka za katerega jaz ali moja (zakonska) partnerka/moj
(zakonski) partner 5) prejema otroški dodatek

Dokazilo o pravici do otroškega dodatka je priloženo. Za tega otroka ni pri nobenem drugem delodajalcu
vložen zahtevek za družinski bonus plus.
Napotek: Potrdilo o pravici do otroškega dodatka prejmete na spletu Finanz-Online ali pri vašem pristojnem finančnem uradu

Družinsko ime ali priimek in ime otroka

4)

Številka
zavarovanja kot
na e-kartici

Datum rojstva
(DDMMLL)

Prejemnik družinskega dodatka
Država
stalnega
(Zakonski)
JAZ
2)
partner
prebivališča

Celoten
družinski
bonus plus

Polovični
družinski
bonus plus

3)

Za državo stalnega prebivališča vnesite mednarodno registrsko oznako vozila - npr. za Avstrijo A
Če je treba upoštevati več kot šest otrok, potem oddajte dodaten obrazec E 30.
5) (Zakonski) partner v smislu družinskega bonusa plus je oseba, ki je poročena z upravičencem do družinskega dodatka, je registrirana partnerska
skupnost v skladu z zakonom o registriranih partnerskih skupnostih - EPG ali kdor več kot šest mesecev v koledarskem letu živi v zunajzakonski
zvezi.
4)

E 30, Stran 2, različica z dne 5. 10. 2018

3.2 Družinski bonus plus pri plačniku preživnine
Če ste preživninska zavezanka/preživninski zavezanec, upoštevajte naslednje:
•

Družinski bonus plus je mogoče upoštevati samo za enega otroka, za katerega prejemate otroški dodatek.

•

Pogoj za družinski bonus je, da za otroka plačujete z zakonom določeno preživnino v predpisani višini. Za celotno koledarsko leto vam
pripada samo takrat, kadar tudi celotno koledarsko leto plačujete polno z zakonom določeno preživnino.

•

Izjavite lahko, da se polovični družinski bonus plus upošteva pri vas; v tem primeru lahko prejemnica otroškega dodatka/prejemnik
otroškega dodatka prav tako uveljavlja polovični družinski bonus pri svojem delodajalcu.

•

Ob soglasju z drugim staršem lahko izjavite, da se pri vas upošteva celoten družinski bonus plus; v tem primeru preživninski
zavezanec ne sme pri svojem delodajalcu uveljavljati nobenega družinskega bonusa plus.
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Vlagam zahtevek za družinski bonus plus za otroka, ki ne pripada gospodinjstvu, za katerega prejemam
otroški dodatek in potrjujem, da za tega otroka plačujem polno z zakonom določeno preživnino (alimente)

Dokazilo o plačilu preživnine je priloženo (npr. dokazilo o plačilu dosedanjih preživnin).
Za tega otroka ni pri nobenem drugem delodajalcu vložen zahtevek za družinski bonus plus.

Družinsko ime ali priimek in ime otroka

4)

Datum rojstva
(DDMMLL)

Številka zavarovanja
kot na e-kartici

Država stalnega
prebivališča 3)

Celoten
družinski
bonus plus

Polovični
družinski
bonus plus

4. Davčne olajšave za invalide za izredne obremenitve

Vlagam zahtevek za upoštevanje davčne olajšave za invalide za izredne obremenitve moje partnerke/mojega
partnerja pri mestu za izplačilo pokojnine

Upoštevanje davčnih olajšav za invalide za izredne obremenitve lahko uveljavljate

•

če vam pripada odbitni delež za edinega hranilca ali

•

če prejemki vaše zakonske partnerice/vašega zakonskega partnerja ali vaše registrirane partnerke/vašega registriranega partnerja
znašajo največ 6.000 eur v koledarskem letu.

Nadalje je treba predložiti potrdilo o invalidnosti mesta za izplačilo pokojnine.
Družinsko ime ali priimek in ime moje partnerke/mojega partnerja
(Zakon, registrirana partnerska skupnost)

Številka
zavarovanja
kot na e-kartici

Datum rojstva (DDMMLL)

Moj zakonec ali moja registrirana partnerka/moj registriran partner prejema prejemke v višini največ 6.000 eur v koledarskem letu.

3)
4)

Za državo stalnega prebivališča vnesite mednarodno registrsko oznako vozila - npr. za Avstrijo A
Če je treba upoštevati več kot šest otrok, potem oddajte dodaten obrazec E 30.
E 30, Stran 3, različica z dne 5. 10. 2018

5. Zvišan odbitni delež za upokojence
Vlagam zahtevek za zvišan odbitni delež za upokojence
Zvišan odbitni delež za upokojence pripada, kadar vaši prejemki pokojnine ne presegajo 25.000 eur v koledarskem letu in nimate
pravice do odbitnega deleža za edinega hranilca. Nadaljnji pogoji so ti, da ste poročeni več kot šest mesecev ali, da živite v registrirani
partnerski skupnosti in vaša partnerka/vaš partner ne prejema prejemke, ki bi v koledarskem letu presegali 2.200 eur.
Družinsko ime ali priimek in ime zakonca ali registrirane partnerke/
registriranega partnerja

Številka
zavarovanja
kot na e-kartici

Datum rojstva (DDMMLL)
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Moj zakonec ali moja registrirana partnerka/moj registriran partner prejema prejemke v višini največ 2.200 eur v koledarskem letu in
nimam pravice do odbitnega deleža za edinega hranilca.
Napotki za izračun mej dohodkov so navedeni v davčni brošuri ali na spletni strani www.bmf.gv.at.

Če so podatki pravilni jih mora delodajalec upoštevati pri obračunu osebnega dohodka najkasneje naslednji mesec.

Če na podlagi te izjave delodajalca/delodajalec/mesto za izplačilo pokojnine upošteva te podatke, čeprav pogoji za to niso
izpolnjeni ali pa je ugotovljeno, da je bil upoštevan previsok znesek, potem pripelje to do obvezne odmere!
Prosimo upoštevajte: Tudi, če je delodajalka/delodajalec ugodnosti upošteval že med letom
ne pozabite teh zahtevati tudi pri odmeri dohodnine delodajalke. Drugače bo prišlo do naknadne obdavčitve.

Če pogoji za pravico niso več izpolnjeni ali pa se spremenijo, potem morate to sporočiti delodajalki/delodajalcu/mestu za
izplačilo pokojnine v roku enega meseca na obrazu E 31.
Zagotavljam, da sem navedbe navedel po najboljšem vedenju in prepričanju, in sicer pravilno in popolno. Vem, da so namenoma nepravilne
ali nepopolne navedbe kaznive.

Datum, podpis

E 30, Stran 4, različica z dne 5. 10. 2018

