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2016

1)	 Tu	sa	zadáva	celé	10-miestne	číslo	poistenia	u	rakúskeho	poistiteľa	sociálneho	poistenia.
2)	 Manžel/manželka,	družka/druh	a	partnerka/partner	z	registrovaného	partnerstva	sa	ďalej	jednotne	označujú	-	ak	nie	je	uvedené	 
	 inak	-	ako	„partnerka/partner“.
3)	 Tu	sa	zapisuje	medzinárodná	poznávacia	značka	motorového	vozidla.	Vypĺňa	sa	len	vtedy,	ak	je	miesto	terajšieho	bydliska	mimo	Rakúska.

1. Údaje o daňovníkovi
1.1 PRIEZVISKO (TLAČENÝM PÍSMOM)

1.2 MENO (TLAČENÝM PÍSMOM)   1.3  AKADEMICKÝ TITUL (TLAČENÝM PÍSMOM)

1.4   10-miestne číslo sociálneho poistenia  
 uvedené na e-card 1)       1.5    Pohlavie

             
    mužské          ženské

1.7 Rodinný stav dňa 31.12.2016  (označte	krížikom	len	jedno	políčko) 2)
                      slobodný/slobodná nutný)

  ženatý/vydatá/žijúci v registrovanom partnerstve    nemanželské súžitie                
    D D M M R R R R

  slobodný/slobodná   dlhodobo žijúci/a odlúčený/á od partnera  rozvedený/-á   ovdovený/-á

2. Aktuálna poštová adresa bydliska
2.1 ULICA (TLAČENÝM PÍSMOM)

2.2 Číslo domu   2.3  Poschodie 2.4  Číslo dverí  2.5  Krajina 3) 

2.6 OBEC (TLAČENÝM PÍSMOM)

2.7 PSČ 2.8 Telefónne číslo

3. Partnerka/partner 2)

3.1 PRIEZVISKO (TLAČENÝM PÍSMOM)

3.2 MENO (TLAČENÝM PÍSMOM)  3.3  AKADEMICKÝ TITUL (TLAČENÝM PÍSMOM)

3.4 10-miestne číslo sociálneho poistenia              3.5   Dátum narodenia (ak	nemáte	pridelené
 uvedené na e-card 1)                                                     číslo	sociálneho	poistenia,	vyplňte	ho	vždy)

D D M M R R R R
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1.6   Dátum narodenia (ak	nemáte	pridelené	
číslo	sociálneho	poistenia,	vyplňte	ho	vždy)

D D M M R R R R

Daňový úrad Vstupná poznámkaFinanzOnline, to je náš servis práve pre vás!

Daňové priznanie k vymeraniu dane zamestnancov za rok 2016
Ďalšie	informácie	si	prosím	nájdite	v	pomôcke	na	vyplnenie	formulárov.	Na	zohľadnenie	detí	pri	podávaní	daňového	priznania	použite	
prosím	pre	každé	dieťa	samostnatnú	prílohu L 11k	pre	mimoriadne	zaťaženia	L 1ab,	pre	cezhraničné	skutkové	stavy	L 1i.
Informácie	o	daniach	nájdete	v	Daňovej knihe 2017	(www.bmf.gv.at,		publikácie)	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	(vyplniť	sprava	doľava).	Odovzdávajú	sa	len	originálne	formuláre,	pretože	kópie	sa	
nedajú	automaticky	načítať.	Údaje	sa	nezapisujú mimo políčok	formulárov,	pretože	sa	nedajú	automaticky	načítať.

Výrazne vyznačené políčka sa musia bezpodmienečne vyplniť.   Hodiace	sa	označte	krížikom.
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4. Tuzemskí zamestnávatelia/miesta vyplácania dôchodku

4.1 
Počet výplatných pások
Pokyn:	Ak	nemáte	príjmy,	zapisuje	sa	hodnota	0	(nula).	Prikladanie	výplatnej	pásky	nie je	potrebné.

Sem	napíšte	počet	tuzemských	mzdu	a	dôchodok	vyplácajúcich	inštitúcií	(Zamestnávatelia/zamestnávateľky,	dôchodkové	inštitúcie),	
ktoré	Vám	v	roku	2016	vyplácali	príjmy	(mzda,	plat	alebo	dôchodky).	V	prípade,	že	ste	prijímali	viacero	dôchodkov,	ktoré	už	boli	spoločne	
zdanené	daňou	zo	mzdy,	je	potrebné,	aby	ste	pre	spoločne	zdanené	dôchodky	uviedli	jednu	jedinú	dôchodok	vyplácajúcu	inštitúciu.	
Nasledujúce príjmy sa medzi „Počet výplatných pások‟ nerátajú: 
nemocenské	dávky,	príjmy	na	základe	služobného	šeku,	podpora	v	nezamestnanosti,	príspevok	v	núdzi,	preklenovací	príspevok,	
opatrovateľský	rodičovský	príspevok,	odškodnenia	za	vojenské,	kádrové	cvičenia	alebo	cvičenia	v	zbroji,	vrátené	povinné	odvody	
sociálnej	poisťovni,	príjmy	z	fondov	platobnej	neschopnosti,	dávka	počas	materskej	dovolenky,	príjmy	z	podnikového	zaopatrenia	alebo	
príjmy	z	rakúskej	dovolenkovej	kasy.

4.2    Výška príjmov, ktoré sú na základe dohôd medzinárodného práva oslobodené
        od dane (napr. OSN, UNIDO) 725
Pre	príjmy	zo	závislej	činnosti	bez	odpočtu	dane	zo	mzdy	použite	prílohu L 1i.

5. Suma odpočitateľná pre jediného živiteľa rodiny, suma odpočitateľná pre osamelého rodiča

5.1  Týmto žiadam o sumu odpočitateľnú pre jediného živiteľa rodiny a čestne prehlasujem, že si moja partnerka/môj partner túto sumu neuplatní.

5.2  Týmto žiadam o sumu odpočitateľnú pre osamelého rodiča.

Pokyny	k	bodom	5.1	a	5.2:	Poberanie	rodinných	prídavkov	na	najmenej	jedno	dieťa	podľa	bodu	5.3	je	potrebné.

5.3 
Počet detí, na ktoré som ja alebo moja partnerka/môj partner poberal minimálne sedem mesiacov rodinné prídavky.
Na	zohľadnenie	detí	pri	podávaní	daňového	priznania	použite	prosím	pre	každé	dieťa	samostnatnú prílohu L1k.

6. Výška príjmov manželky/manžela alebo registrovanej partnerky/registrovaného partnera 
 Označte	prosím	krížikom	iba	vtedy,	pokiaľ	už	nebol	krížikom	označený	bod	5.1	(odpočítateľná	položka	pre	jedinú	zárobkovo	činnú	osobu).

6.1  Prehlasujem, že ročné príjmy mojej manželky/môjho manžela alebo mojej registrovanej partnerky/môjho registrovaného partnera  
  neprekročili 6.000 EUR [V	tomto	prípade	prináleží	zvýšená	čiastka	na	mimoriadne	výdaje	s	hornou	hranicou	(9.2,	9.3),	nižšia	 
  spoluúčasť	pri	mimoriadnych	životných	nákladoch	(Formulár	L	1ab)	a	výdavky	manželke/manželovi	alebo	registrovanej	 
  partnerke/	registrovanému	partnerovi	spojené	s	postihnutím	(Formulár	L	1ab)].

7. Zvýšená odpočitateľná suma pre dôchodcov

7.1  Týmto si uplatňujem nárok na zvýšenú odpočitateľnú sumu pre dôchodcov.	(Predpoklady:	Vlastné	príjmy	z	dôchodku	nie	sú	vyššie	ako	 
  25	000	EUR,	neexistuje	nárok	na	sumu	odpočitateľnú	podľa	bodu	5,	ženatý/vydatá	alebo	žijúci	v	registrovanom	partnerstve	-	príjmy	 
  manželského	partnera/manželskej	partnerky	alebo	partnera/partnerky	z	registrovaného	partnerstva	nepresahujú	2	200	EUR	ročne)

8. Príspevok na viac detí   Vypĺňa	sa	len	vtedy,	ak	príjem	(rodiny)	v	roku	2016	nepresiahol	sumu	55.000 EUR.

8.1  Týmto si uplatňujem nárok na príspevok na viac detí na rok 2017, pretože som v roku 2016 prinajmenšom určitý čas poberal/poberala  
  rodinné prídavky na najmenej 3 deti.
8.2  Čestne prehlasujem, že som v roku 2016 prinajmenšom určitý čas poberal/poberala rodinný príspevok na najmenej 3 deti, žil/žila viac   
  ako 6 mesiacov v manželstve, v nemanželskom súžití alebo v registrovanom partnerstve a náš spoločný príjem nepresiahol 55 000 EUR.

9. Mimoriadne výdavky (pri	každom	identifikačnom	čísle	sa	zapisuje	len	celková	suma	za	rok	v	eurách	a	eurocentoch)
9.1 Úhrn všetkých poistných súm a príspevkov (dobrovoľné úrazové, nemocenské, životné  
 poistenie, sociálne zabezpečenie vdôv, vdovcov, sirôt a dôchodkové zabezpečenie,  
 resp. zabezpečenie pohrebu), príspevky v rámci penzijného poistenia, dobrovoľné  
 vyššie príspevky v rámci zákonného dôchodkového poistenia Od	2016	do	2020	už	iba	 
 odpočítateľné,	pokiaľ	bola	zmluva/žiadosť	uzatvorená/podaná	pred	01.01.2016. 455
9.2 Úhrn všetkých príspevkov ako aj umorovanie pôžičiek a úrokov, ktoré boli využité na  
 zaobstaranie a vytvorenie alebo sanáciu bytového priestoru Od	2016	do	2020	už	iba	 
 odpočítateľné,	pokiaľ	bola	zmluva/žiadosť	uzatvorená/podaná	pred	01.01.2016. 456

9.3 Dobrovoľné ďalšie poistenie a dokupovanie si doby poistenia v zákonom zriadenej  
 dôchodkovej poisťovni, pevne zúročiteľné cenné papiere alebo trvalé bremená 450

9.4 Povinné príspevky zákonom uznané cirkvi a cirkevné spoločenstvá 458
9.5 Dary dobročinným organizáciám, zvýhodneným spolkom zbierajúcim dary a.i.
 Odpočítateľné	 iba	 vtedy,	 pokiaľ	 sa	 príslušná	 inštitúcia	 nachádza	 v	 zozname	 
 zvýhodnených	príspevkových	organizácií	Spolkového	ministerstva	financií. 451
9.6 Peňažné dary organizáciám pre ochranu životného prostredia a útulkom pre zvieratá
 Odpočítateľné	 iba	 vtedy,	 pokiaľ	 sa	 príslušná	 inštitúcia	 nachádza	 v	 zozname	 
 zvýhodnených	príspevkových	organizácií	Spolkového	ministerstva	financií. 562

9.7 Peňažné dary spolkom dobrovolných hasičov a hasičským spolkom spolkovej krajiny 563
9.8 Dary zvýhodneným výskumným a vzdelávacím zariadeniam, múzeám, kultúrnym  
 zariadeniam, spolkovému pamiatkovému úradu, strešným športovým organizáciám  
 postihnutých, Medzinárodnej protikorupčnej akadémii a.i. 459

9.9 Finančná podpora na vybavenie verejnoprospešnej nadácie majetkom 564

9.10 Výdavky na daňové poradenstvo 460
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4)	Požiadanie	iba	vtedy,	ak	to	v	správnej	výške	už	nebolo	zohľadnené	zamestnávateľkou/zamestnávateľom.		
5)	Skratkové	označenie	profesnej	skupiny			
6)	Od	zamestnávateľky/zamestnávateľa	prijaté	náhrady	výdavkov	(s	výnimkou	reprezentantiek/reprezentantov	ako	aj	prijaté	náhrady	 
	 zahraničnými	pracovníkmi	týkajúce	sa	cestovných	výdavkov	v	zmysle	§	26	Z	4	zákona	o	dani	z	príjmu	1988.

L 1-SK-2016

10.3 Presné označenie vašej profesnej činnosti (napr. kuchár, predavačka; nestačí napísať zamestnanec, robotník)

Ak	už	odpočet	nevykonal zamestnávateľ,	potom	sa	tu	zapisujú	nasledovné výdavky na dosiahnutie, zaistenie a udržanie príj-
mov,	ktoré	sa	nedajú	započítať	do	paušálneho	príspevku	na	výdavky	na	dosiahnutie,	zaistenie	a	udržanie	príjmov	vo	výške	132	EUR	ročne:

10.4 Príspevky na odborové organizácie, iné príspevky do profesných zväzov a záujmové  
 zastupiteľstvá – skutočne prislúchajúca ročná suma - s výnimkou dávky podnikovej  
 rady. 4) 717
10.5 Povinné príspevky vyplývajúce zo zamestnania v obmedzenom rozsahu, ako aj  
 povinné príspevky za spolu poistených príslušníkov ako aj za dobrovoľne vložené  
 príspevky do sociálnej poisťovne (napr. sociálna poisťovňa priemyselného sektora  
 [SVdGW] s výnimkou dávky podnikovej rady

274

Tu	sa	zapisujú	ďalšie výdavky na dosiahnutie, zaistenie a udržanie príjmov.	Zapisujte	vždy	celkovú	sumu	nákladov	za	rok	mínus	náhrady	
alebo	úhrady	oslobodené	od	dane.	Ak	výdavky	na	dosiahnutie,	zaistenie	a	udržanie	príjmov	nedosahujú	132	EUR	ročne,	potom	sa	nezapisuje	nič.

10.6 Pracovné prostriedky  
	 (pri	obstarávaní	nad	400	EUR	len	odpis	za	opotrebenie	„AfA‟) 719

10.7 Odborná literatúra 
 (nie	všeobecne	vzdelávacie	diela	ako	lexikony,	encyklopédie,	noviny	atď.) 720

10.8 Povolaním spôsobené cestovné výdavky  
	 (bez	výdavkov	na	dochádzanie	z	domu	do	práce	a	späť,	cesty	domov	k	rodine) 721

10.9 Výdavky na ďalšie vzdelávanie, rozširujúce vzdelávanie a preškolenie 722

10.10 Cesty domov k rodine 300

10.11 Výdavky na vedenie dvoch domácností 723

10.12 Iné výdavky na dosiahnutie, zaistenie a udržanie príjmov, ktoré nespadajú pod  
 body 10.6 až 10.11 (napr. príspevok na podnikovú radu) 724
10.13 Na uplatnenie paušálu platného pre určitú skupinu profesií zapíšte:
A: Artista FM: Lesný robotník s motorovou pílou V: Zástupca
B: Pracovník divadla, filmový herec FO: Lesný robotník bez motorovej píly, lesník, P: Člen mestského, 
F: Televízny tvorca profesionálny poľovník zamestnaný v revíre obecného alebo miestneho
J: Novinár HA: Domovník, ak podlieha Zákonu o domovníkoch zastupiteľstva
M: Hudobníci/hudobníčky HE: Pracujúci z domu E: Zahraniční pracovníci v 

zmysle: § 1 Z 11 nariadenia 4)

Povolanie 5)  Obdobie činností: Začiatok-Koniec  Náhrady výdavkov 6)

D D M M do D D M M

D D M M do D D M M

11. Na uplatnenie mimoriadnych prosím použite prílohu L 1ab. Ak si chcete uplatniť mimoriadne (finančné) zaťaženie kvôli deťom použite  
 prílohu (prílohy) L 1k.

10. Výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, Paušálny príspevok pre denne dochádzajúcich  
 pracovníkov, Ročne odpočítateľné kilometereuro (DIdentifikačné	čísla	718	a	916	je	nutné	vyplniť	spolu.) 
10.1

 

Paušálna odpočítateľná suma pre dochádzajúcich pracovníkov - skutočná 
suma za rok, na ktorú ste oprávnený.
Vyplňuje	sa	len	vtedy,	ak	ju	už	váš	zamestnávateľ	nezohľadnil	v	správnej	
výške.	Výpočet	podľa	kalkulačky	pre	denne	dochádzajúcich	pracovníkov	na:	
www.bmf.gv.at/pendlerrechner/	 718

10.2 Ročne odpočítateľné kilometereuro (odpočítateľná suma) - skutočná suma za  
 rok, na ktorú ste oprávnený. Vyplňuje	sa	len	vtedy,	ak	ju	už	váš	zamestnávateľ	 
 nezohľadnil	v	správnej	výške.	Euro	 osôb	dochádzajúcich	denne	za	prácou	činí	 
 2	eurá	za	každý	jeden	km	jednoduchej	cesty	za	prácou	za	kalendárny	rok	a	 
 vyplýva	z	kalkulačky	denného	dochádzania.	Výpočet	podľa	kalkulačky	pre	denne	 
 dochádzajúcich	pracovníkov	na:	www.bmf.gv.at/pendlerrechner/

916
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Priložte k tomuto daňovému priznaniu aj všetky prílohy k priznaniu, ktoré sú potrebné vo vašom prípade:

  Počet príloh L1k (na zohľadnenie detí)

  Príloha L 1i (z.B. cezhraničné situácie) je priložená)              Príloha L 1ab (mimoriadne zaťaženia) je priložená.

12.   Na základe politicky podmieneného prenasledovania mojej osoby v období rokov 1938 až 1945 som vlastníkom preukazu obete  
    a/alebo úradného osvedčenia.

13. Údaje pre peňažný prevod na účet v mojej banke 
13.1   IBAN (vyplňte	len	vtedy,	ak	váš daňový úrad NEMÁ žiadne vaše bankové údaje,	alebo	sa	tieto	zmenili)

13.2 BIC	(vyplňte	len	vtedy,	ak	IBAN	nezačína    
 s „AT‟	a	banka	príjemcu	sa	nezúčastňuje		 
 jednotnej	oblasti	pre	platby	v	eurách	na 
 (SEPA))

Pozor: Tieto	kódy	(IBAN,	BIC)	nájdete	na	vašom	výpise	z	účtu	alebo	 
bankomatovej	karte.

13.3   Žiadam o vyplatenie v hotovosti

14. Výmer nezdaniteľnej sumy

14.1   Neželám si výmer nezdaniteľnej sumy

14.2   Týmto žiadam o výmer nižšej nezdaniteľnej sumy ročne vo výške                       449  

Upozornenie k medzištátnej výmene informácií:
Na základe medzinárodných dohôd dostáva rakúska finančná správa ohľadne osôb so sídlom v Rakúsku informácie o zahraničných príjmoch 
resp. o zahraničnom majetku a odovzdáva informácie týkajúce sa osôb so sídlom v zahraničí o rakúskych príjmoch resp. o majetkových 
podieloch v Rakúsku zahraničným finančným správam. Informácie o správnom a úplnom zohľadnení Vašich osobných pomerov v daňovom 
priznaní si prosím prečítajte na domovskej stránke BMF resp. alebo v informačných materiáloch, ktoré sa nachádzajú na finančných úradoch.

Vyhlasujem, že som údaje vyplnil podľa najlepšieho vedomia a svedomia správne a úplne (nezabudnite na povinné políčka!). 
Som si vedomý, že nesprávne alebo neúplné údaje sú trestne stíhateľné.

Ešte jednoduchšie môžete toto priznanie podať v bezpapierovej forme prostredníctvom www.bmf.gv.at (FinanzOnline). 
FinanzOnline máte k dispozícii bezplatne a 24 hodín denne a nevyžaduje žiaden špeciálny softvér.

DOLEŽITÉ: Nezasielajte	nám	prosím	žiadne originálne dokumenty/doklady,	pretože	všetky	písomnosti	doručené	daňovému	
úradu	po	elektronickom	spracovaní	likvidujeme	Uschovajte	si	ich	ale	minimáne	na	7 rokov	pre	prípadné	kontroly.	

(Osobitná	žiadosť	o	refundáciu	nie	je	potrebná,	výplata	sa	realizuje	
automaticky	v	súlade	s	úradnými	predpismi.)

Dátum, podpis

Osoba oprávnená na podanie daňového priznania za osobu podávajúcu 
daňové priznanie (meno, adresa, telefónne číslo/ číslo faxu)
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