FinanzOnline, naše služby pro Vás!

Finančnímu úřadu

2015

Podací značka

Příloha L 1i pro rok 2015
k přiznání ke zdanění zaměstnance/zaměstnankyně (L 1) nebo k přiznání k dani z příjmu (E 1)
• Příjmy ze závislé pracovní činnosti bez srážky daně ze mzdy
• Doplňkové údaje při splnění určitých přeshraničních kritérií
• Žádost o neomezenou daňovou povinnost (§ 1 odst. 4)
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Dbejte prosím na následující: Tato příloha nesmí být připojena k přiznání k dani z příjmu osob podléhajících omezené daňové povinnosti
(tiskopis E 7). Jestliže jste jako osoba podléhající omezené daňové povinnosti měl/a pouze příjmy ze závislé pracovní činnosti, vyplňte prosím
tiskopisy L 1 a L 1i. V případě požívání dalších příjmů použijte prosím tiskopis E 7.
Je-li odkazováno na zákonná ustanovení bez bližšího označení, rozumí se tím zákon o dani z příjmů z r. 1988 (EStG 1988).
Informace týkající se daní naleznete v Daňové knize 2016 (www.bmf.gv.at, Publikace) nebo je získáte na svém finančním úřadu.
Neodevzdávejte prosím žádné doklady (přílohy). Mějte je však v úschově po dobu nejméně 7 let, neboť doklady mohou být případně
přezkoumávány Vaším finančním úřadem.
Tento tiskopis je zpracováván strojově, proto ho vyplňujte  HŮLKOVÝM PÍSMEM a používejte výlučně černou nebo modrou barvu psací
náplně. Údaje o finančních částkách jsou v eurech a centech (zarovnaně k pravému okraji). Odevzdávejte pouze originály tiskopisů,
neboť kopie nedokáže stroj zpracovat. Stroj rovněž není schopen zpracovat záznamy nacházející se vně zadávacích polí.
Zvýrazněná pole je nutno vždy vyplnit.
Odpovídající údaj prosím zaškrtněte.

1.

Údaje o osobě

1.1 10místné číslo sociálního pojištění viz karta
e-card 1)

1.2 Účet pro odvody Identifikační číslo
finančního úřadu –daňové číslo 2)

1.3 Datum narození (vyplňte v každém
případě, neexistuje-li číslo sociálního
pojištění)
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V roce 2015 jsem měl/a bydliště nebo místo obvyklého pobytu v Rakousku a byl/a jsem

1.4

1.4.1

osobou překračující státní hranici za účelem zaměstnání ve smyslu § 16 odst. 1 ř. 4 písm. g

1.4.2
				

zaměstnán/a u zahraniční zaměstnavatelky/zahraničního zaměstnavatele (bez povinnosti ke srážkám daně ze mzdy v
Rakousku), nebyl/a jsem však osobou překračující státní hranici za účelem zaměstnání

1.4.3
				

zaměstnán/a u v Rakousku sídlícího zahraničního diplomatického zastupitelského úřadu nebo mezinárodní organizace
(např. UNIDO) - (sur-place personál)

1.4.4

poživatelkou/poživatelem zahraničního důchodu

1.4.5

Příjemce příjmů z jiného zdroje nepodléhajících srážce daně ze mzdy (např. bonus za letecké míle)

1.4.6

byl zaměstnán v jiném státě, přičemž pro metodu zápočtu daně platí dohoda o zamezení dvojího zdanění

Upozornění: Tento bod vyplňte pouze tehdy, je-li příloha odevzdávána společně s tiskopisem L 1.
    Respektujte prosím rovněž body 5. a 6.

V roce 2015 jsem neměl/a bydliště nebo místo obvyklého pobytu v Rakousku a byl/a jsem

1.5

1.5.1
				
1.5.2

www.bmf.gv.at

1.5.3
				
1.5.4

zaměstnán/a u zaměstnavatelky/zaměstnavatele (s povinností ke srážkám daně ze mzdy v Rakousku) (např. jako osoba
každodenně překračující hranice, sezónní zaměstnankyně/zaměstnanec atd.)
poživatelkou/poživatelem rakouského důchodu

zaměstnán/a u zahraniční zaměstnavatelky/zahraničního zaměstnavatele (bez povinnosti ke srážkám daně ze mzdy
v Rakousku) [na příjmy ve smyslu bodů 1.5.1 a 1.5.2 je zaměstnavatelkou/zaměstnavatelem resp. orgánem
vyplácejícím důchod předáván finančnímu úřadu výplatní lístek (L 16).]
Příjemce příjmů z jiného zdroje nepodléhajících srážce daně ze mzdy (bonus za letecké míle, provize atd.)

2.

Příjmy ze závislé pracovní činnosti bez srážek daně ze mzdy, u nichž Rakousku náleží právo
ukládat daň

2.1

Příjmy BEZ mzdového výkazu (není k dispozici tiskopis L 17)

2.1.1 Příjmy bez zvláštních plateb
2.1.1.1

3)

Prohlašuji, že kód 359 zahrnuje výlučně příjmy z důchodu.

2.1.2 Započitatelné zahraniční daně na příjmy podle kódu 359
1)
2)
3)

359

377

Zde prosím zadejte číslo pojistky přidělené rakouským nositelem sociálního pojištění.
Bude-li přílohou formuláře L1, není nutno vyplňovat bod 1.2
Příjmy se zvláštními platbami musejí být vykázány v mzdovém výkazu (tiskopis L 17). Příjmy podléhající výhradě progrese se nezapisují
sem, nýbrž je nutno je zapsat jen pod kódem 453.
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2.2    Příjmy, k nimž je předkládán mzdový výkaz (tiskopis L 17)
				
2.2.1 				

Je-li relevantní, zadejte
prosím bezpodmínečně
počet!

Počet mzdových výkazů/výplatních pásek ((tiskopis L 17)
ohledně mých příjmů podle bodů 1.4.1 až 1.4.5 nebo 1.5.3

Mzdové výkazy/výplatní pásky připojte prosím pouze tehdy, nejsou-li tyto zasílány výplatním místem elektronickou cestou.
2.3    Příjmy ze závislé pracovní činnosti, pro které byl doložen mzdový výkaz (mzdový výkaz 24)
Náklady 5)

Započitatelné zahraniční daně

Po
te žad
nt o
o va
př né
ek ú
la da
d je
sl u
ou v
ží eď
po te
uz pr
e os
ja ím
ko
do
po
dp úře
ůr dn
ný íh
pr o t
o s isk
tř op
ed i
ek su
. ,

Stát 4)

3.

Úleva od zahraniční daně zahraniční daňovou správou

3.1

Není ze zákona možná

3.2

Již jsem ji obdržel ve výši, nebo

3.3

Zažádal jsem o ni, avšak ještě jsem ji neobdržel a podle předpokladů bude činit:

775

4.

Výhrada progrese

4.1

S výhradou progrese od daně osvobozené příjmy ze závislé pracovní činnosti dosažené
v zahraničí (včetně důchodů, podpory v nezaměstnanosti, nemocenských dávek, dávek
při insolvenci zaměstnavatele, dávek na opatrování dítěte atd.), po odpočtu případných
nákladů na získání a zajištění příjmů (kód 493)
Upozornění: V každém případě je nutno vyplnit kód 493. 6)

453

4.2

Při výpočtu v zahraničí dosažených příjmů osvobozených od daně (kód 453)
byly zohledněny náklady na získání a zajištění příjmů ve výši [popřípadě udejte
hodnotu 0 (nula)]. 5)

493

Kód 453 zahrnuje příjmy z důchodu vypláceného v zahraničí ve výši

791

4.3

5.

Žádost o stanovení daně v případě omezené daňové povinnosti  (§ 102 odst. 1 ř. 3)

Upozornění: Stanovení daně na základě žádosti bude provedeno pouze tehdy, bude-li zaškrtnuto odpovídající výběrové políčko.

5.1
		

Žádám o stanovení daně ze svých příjmů ze závislé pracovní činnosti ve smyslu § 99 odst. 1 ř. 1, z nichž byla zadržena daň ze
mzdy ve výši 20%.

5.2

Žádám o stanovení daně z ostatních příjmů ze závislé pracovní činnosti.

6.

Žádost o neomezenou daňovou povinnost (§ 1 odst. 4)

6.1
V roce 2015 jsem v Rakousku neměl bydliště ani místo svého
		
obvyklého pobytu
		(Zadejte prosím vedle mezinárodní poznávací značku
vozidla.)
6.2
		

4)
5)
6)

Stát pobytu v roce 2015 4)

Státní příslušnost 4)

Podle § 1 odst. 4 žádám, abych byl v roce 2015 posuzován jako osoba s neomezenou daňovou povinností v Rakousku a mám k
dispozici potřebné potvrzení svého státu pobytu (tiskopis E 9)

6.3

Výše mých příjmů ve státě pobytu v roce 2015 [Částka (1) v tiskopisu E 9]

6.4

Výše příjmů manžela (manželky)/partnera (partnerky) v roce 2015 (např. podle formuláře E 9)
Směrodatné pro odčitatelnou částku pro samoživitele,celkové mimořádné výlohy nebo
zvýšené životní náklady.

Zde prosím uveďte mezinárodní poznávací značku vozidla.
Tyto příjmy nesmějí být zahrnuty ani pod kódem 359, ani ve mzdovém výkazu (tiskopis L 17).
Pozor: Tyto náklady na získání a zajištění příjmu nesmějí být zohledněny rovněž v tiskopisu L 1 popř. tiskopisu E 1.

Prohlašuji, že jsem údaje uvedl na základě svého nejlepšího vědomí a svědomí správně a úplně (dbejte prosím na vyplnění povinných polí!).
Jsem obeznámen se skutečností, že uvedení nesprávných nebo neúplných údajů je trestné.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Nezasílejte finančnímu úřadu originály dokumentů/dokladů, neboť veškeré doručené písemnosti budou po
zadání údajů do elektronického evidenčního systému skartovány v souladu se zákonem na ochranu dat! Originály však uschovejte pro případ
pozdější kontroly po dobu nejméně 7 let.
Daňové zastoupení (jméno/název, adresa, telefonní číslo/číslo faxu)
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