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Príloha k daňovému priznaniu na vymeranie dane pre zamestnancov 
(L 1) alebo k daňovému priznaniu dane z príjmov (E 1) za rok 2015 na 
zohľadnenie

Pri každom dieťati sa vypĺňa samostatne osobitná príloha L 1k.
Informácie o daniach nájdete v Daňovej knihe 2016 (www.bmf.gv.at, Publikationen) alebo ich dostanete na daňovom úrade.

Údaje z tohto formulára sa načítavajú automaticky, vypisujú sa preto TLAČENÝM PÍSMOM a píšu sa výlučne čiernou alebo modrou 
farbou. Údaje o sumách v eurách a eurocentoch Odovzdávajú sa len originálne formuláre, pretože kópie sa nedajú automaticky načítať. 
Údaje sa nezapisujú mimo políčok formulárov, pretože sa nedajú automaticky načítať.

1.  Údaje o žiadateľovi

2.  Údaje o dieťati

An das Finanzamt EingangsvermerkFinanzOnline, unser Service für Sie!

• nezdaniteľnej sumy  na deti 
• odpočítateľnej sumy na výživné 
• mimoriadneho finančného zaťaženia kvôli deťom 
• alebo na dodatočné zdanenie príspevku zamestnávateľa na opatrovanie detí.

2015

2.1 RODNÉ MENO alebo PRIEZVISKO (TLAČENÝM PÍSMOM)

2.2 MENO (TLAČENÝM PÍSMOM)

2.5 Identifikačné číslo európskeho preukazu zdravotného poistenia, ak nie je k dispozícii  
číslo poistenia

D D M M R R R R

2.3 10-miestne číslo sociálneho poistenia 
      uvedené na e-card 1)
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at

2.4 Dátum narodenia (ak nemáte pridelené 
číslo sociálneho poistenia, vyplňte ho vždy)

D D M M R R R R

Výrazne vyznačené políčka sa musia bezpodmienečne vyplniť.   Vyznačte x, čo sa vás týka!

1.1 10-miestne číslo sociálneho poistenia 
      uvedené na e-card 1)

1.3 Dátum narodenia (ak nemáte pridelené 
číslo sociálneho poistenia, vyplňte ho vždy)

1.2 Číslo účtu na platenie daní
      číslo daňového úradu - DIČ 2)

3.  Nezdaniteľná suma na dieťa 3)

3.1  Nezdaniteľná suma na jedno dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti  
 (§ 106 ods. 1 Zákona o daniach z príjmu (ďalej len „EStG“) 1988) 220 EUR 132 EUR

132 EUR3.2  Nezdaniteľná suma na jedno dieťa nežijúce s daňovníkom v domácnosti  
 (§ 106 ods. 2 EStG 1988)

4.1 Odpočitateľná suma pripadajúca na výživné na dieťa nežijúce s daňovníkom  
 v domácnosti, na ktoré som zaplatil zákonom stanovené výživné (alimenty) v  
 nasledujúcom období

 Obdobie platenia výživného

1) Tu sa zadáva celé 10-miestne číslo poistenia u rakúskeho poistiteľa sociálneho poistenia.
2)  Akopríloha k formuláru L 1 sa nemusí vypĺňaťpolíčko 1.2.
3) Nezdaniteľná  suma na dieťa je 220 EUR, ak si ho uplatňuje za dieťa len žiadateľ (teda nie aj jeho partner), a zároveň na to isté dieťa  
 neprislúcha nijakej osobe s vyživovacou povinnosťou nezdaniteľná suma vo výške 132 EUR.
 Nezdaniteľná  suma na dieťa je 132 EUR, ak si ho uplatňuje za to isté dieťa aj partner žiadateľa, alebo ak na to isté dieťa prislúcha osobe  
 s vyživovacou povinnosťou nezdaniteľná suma vo výške 132 EUR.

2015

2015

4.2 Suma výživného na dieťa, ktoré sa trvalo zdržiava v zahraničí (mimo EU,  
 EHP a Švajčiarska) a na ktoré mi neprislúcha nijaká odpočitateľná suma na dieťa  
 alebo z výživného
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4.  Výživné 

Pro
sím

, v
še

tk
y p

ot
re

bné ú
daj

e u
ve
ďte

 v 
úra

dnom
 fo

rm
ulár

i, 

te
nto

 p
re

kla
d sl

úži 
len

 ak
o 

pod
por

a.



L 1k-SK-2015 L1k, str. 2, verzia z 10.07.2015

Stupeň postihnutia 

5.  Mimoriadne finančné zaťaženie

6.1 Príspevok zamestnávateľa na opatrovanie detí 
 (Pozor: Vypĺňa sa len vtedy, ak sa príspevok pri vypočítavaní dane zo mzdy  
 neoprávnene ponechal nezdanený.)

5.1 Náklady na opatrovanie detí (bez výdavkov za odborné vzdelávanie v zahraničí)
 (Tu sa udáva suma, ktorú ste naozaj zaplatili mínus prípadné príspevky oslobodené  
 od dane)

5.4 Podáva sa žiadosť o paušálnu náhradu za zahraničné odborné vzdelávanie  
 dieťaťa.

5.5 Údaje o postihnutí dieťaťa

Počet mesiacov

Krajina 4)PSČ

 5.5.3 Žiadosť o nezdaniteľnú sumu na diétnu stravu sa podáva kvôli

  Z: Cukrovke, tuberkulóze, celiakii, AIDS

  G: Ochoreniu žlčníka, pečene, obličiek

  M: Ochoreniu žalúdka

5.2 Mimoriadne finančné zaťaženie na dieťa bez postihnutia (napr. výdavky kvôli chorobe)  
      (mínus získané náhrady alebo finančné príspevky)

5.3 Znášanie nákladov v percentách
 (týka sa bodov 5.4 a 5.5)

 5.5.2 Týmto žiadam o paušálnu nezdaniteľnú sumu pri postihnutí (§ 35 ods. 3) (za predpokladu:  
  min. 25% postihnutie, nepoberá sa opatrovné, nepoberá sa zvýšený rodinný príspevok) a v  
  bode 5.5.8 si neuplatňujem si skutočné náklady a výdavky spôsobené postihnutím  
  (Pozor: Do bodu 5.5.4 a 5.5.8 nesmiete nič vpisovať.)

 5.5.4 Využíva sa zvýšená pomoc pre rodiny
  (Zápisom sa podá žiadosť o paušálnu nezdaniteľnú sumu 262 EUR
  Skutočné výdavky sa zapisujú do bodu 5.5.8.)

 5.5.5 Mesačné čerpanie peňažných dávok súvisiacich s opatrovaním

  Obdobie čerpania peňažných dávok súvisiacich s opatrovaním

 5.5.6 Školné na školu so špeciálnou starostlivosťou, resp. chránené dielne pre postihnutých

 5.5.7 Nepravidelné výdavky na zdravotné pomôcky (napr.kolieskové kreslo, načúvací prístroj,  
  pomôcky pre nevidomých) ako aj náklady na liečebné procedúry (napr. výdavky na  
  lekára, lieky) (Odpočítajú sa prípadné náhrady týchto výdavkov)

 5.5.8 Namiesto paušálnych nezdaniteľných súm (5.5.2 alebo 5.5.4) sa uplatňujú skutočné  
  náklady (Odpočítajte prípadné prijaté peňažné dávky podmienené opaterou;  
  Pozor: Do 5.5.2 a 5.5.4 nesmiete nič vpisovať.)

 5.4.1  Dĺžka zahraničného odborného vzdelávania 

 5.5.1  Číslo preukazu postihnutého

 5.4.2  Údaje o mieste vzdelávania

%

%
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6. Dodatočné zdanenie príspevku zamestnávateľa na opatrovanie detí

Z

G

M

4) Tu sa zapisuje medzinárodná poznávacia značka motorového vozidla. Vypĺňa sa len vtedy, ak je miesto vzdelávania mimo Rakúska.
Vyhlasujem, že uvedené (Nezabudnite vyplniť povinné políčka!) údaje sú správne a úplné. 
Som si vedomý, že nesprávne alebo neúplné údaje sú trestne stíhateľné.

DOLEŽITÉ: Nezasielajte nám prosím nijaké originálne dokumenty/doklady, pretože v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov 
všetky písomnosti doručené daňovému úradu po elektronickom spracovaní likvidujeme! Uschovajte si ich však na minimálne 7 rokov kvôli 
prípadnej kontrole.

Zástupca pre daňové záležitosti (meno, adresa, telefónne číslo)
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