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L 1i, str. 1, verzia z 14.07.2016Spolkové ministerstvo financií - 12/2016 (Vyd. 2016)L 1i-SK-2016

2016

1)	 Tu	sa	zadáva	celé	10-miestne	číslo	poistenia	u	rakúskeho	poistiteľa	sociálneho	poistenia.
2)		Akopríloha	k	formuláru	L	1	sanemusívypĺňaťpolíčko	1.2.
3)	 Príjmy	so	zvláštnymi	platbami	sa	musia	vykázať	v	mzdovom	doklade	(formulár	L	17)	Príjmy,	ktoré	sú	na	jednej	strane	oslobodené	od	ane,	 
	 no	na	druhej	strane	zvyšujú	zároveň	sadzbu	dane	pre	ostatné	príjmy	podliehajúce	dani,	sa	nezapisujú	tu,	ale	do	identifikačného	čísla	453.

1. Angaben zur Person

1.4   V roku 2016 som mal bydlisko v Rakúsku alebo som sa tam zvyčajne zdržiaval a bol som
 
 1.4.1   dochádzajúci cez hranice v zmysle § 16 ods. 1 Z. 4 pís. g
 
 1.4.2   zamestnaný u zahraničného zamestnávateľa (bez povinnosti zrážky dane zo mzdy v Rakúsku), ale nebol som  
    dochádzajúci cez hranice 
 1.4.3   zamestnaný v zahraničnom diplomatickom zastupiteľskom úrade alebo medzinárodnej organizácii (napr. UNIDO)  
    v Rakúsku (sur-place personál) 
 1.4.4   poberateľ zahraničnej penzie

 1.4.5   Poberateľ príjmov od tretej strany bezo zrážky dane zo mzdy (napr. bonusové míle) 

 1.4.6   činný v krajine, s ktorou sa v dohode o zamedzení dvojitého zdanenia počíta s využitím vzájomného započítania zaplatenej dane.

1.5   V roku 2016 som nemal bydlisko v Rakúsku alebo som sa tam zvyčajne nezdržiaval a bol som
 
 1.5.1   zamestnaný zamestnávateľom (s povinnosťou zrážky dane zo mzdy v Rakúsku) (napr. ako každodenný dochádzajúci,  
    sezónny robotník atď.) 

 1.5.2   poberateľ rakúskej penzie
 
 1.5.3   zamestnaný zahraničným zamestnávateľom (bez povinnosti zrážky dane zo mzdy v Rakúsku)  
    [Kvôli	príjmom	v	zmysle	bodov	1.5.1	a	1.5.2	zasiela	zamestnávateľ,	resp.	platiteľ	penzie	mzdový	list	(L	16)	 
	 	 	 	 daňovému	úradu.]

 1.5.4   Poberateľ príjmov od tretej strany bezo zrážky dane zo mzdy (bonusovémíle, provízieatď.) 

Pokyn:	 Tento	bod	sa	vypĺňa	len	vtedy,	ak	sa	táto	príloha	odovzdáva	spolu	s	formulárom L 1.
	 Nezabudnite	na	body	5	a	6.

2. Príjmy zo závislej činnosti, ktorú má právo zdaňovať Rakúsko
2.1 Príjmy BEZ mzdových dokladov ( neexistuje k nim nijaký formulár L 17 )

2.1.1  Príjmy bez zvláštnych platieb 3) 
 
 2.1.1.1    Vyhlasujem, že identifikačné číslo 359 obsahuje výlučne príjmy z penzie.

359

3772.1.2  Započítateľné zahraničné dane pre príjmy podľa identifikačného čísla 359

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

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

Príloha L 1i za rok 2016
k daňovému priznaniu na vymeranie dane pre zamestnancov (L 1) alebo k daňovému priznaniu k dani z 
príjmov (E 1) 
• Príjmy zo závislej činnosti bez zrážky dane zo mzdy
• Dodatočné údaje pri splnení určitých cezhraničných kritérií
• Žiadosť o neobmedzenú daňovú povinnosť ( § 1 ods. 4)
Pozor:	Táto	príloha	sa	nesmie	prikladať	k	daňovému	priznaniu	k	dani	z	príjmov	pri	daňovníkoch	s	obmedzenou	daňovou	povinnosťou	 
(formulára	E	7).	Ak	ste	ako	daňovník	s	obmedzenou	daňovou	povinnosťou	mali	len	príjmy	zo	závislej	činnosti,	vyplňte	formuláre	L	1	a	L1i.	
Ak	ste	poberali	iné	príjmy	použite	formulár	E	7.
Ak	sa	odkazuje	bez	bližšieho	určenia	na	iné	zákonné	úpravy,	potom	sa	pod	tým	rozumie	Zákon	o	dani	z	príjmov	z	roku	1988	(	ďalej	len	
"EStG"	1988).
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	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. Vyznačte	x,	čo	sa	vás	týka!
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L 1i, str. 2, verzia z 14.07.2016

    Počet mzdových dokladov/mzdových potvrdení (formulár L 17) o mojich príjmoch podľa bodu 1.4.1 až 1.4.5 alebo 1.5.3  
    Mzdové	doklady/mzdové	potvrdenia	prikladajte	len	v	takom	prípade,	ak	ich	vystavujúce	miesto	nezasiela	 
	 	 	 	 elektronicky!

Ak sa vás to týka, uvádza sa bezpodmienečne ich počet!

3. Oslobodenie od zahraničnej dane zahraničným správcom dane

4. Príjmy oslobodené od dane, no zároveň zvyšujúce sadzbu dane pri iných dani podliehajúcich príjmoch 

5. Žiadosť o vymeranie dane pri obmedzenej daňovej povinnosti  (§ 102 ods. 1 Z 3)
Pokyn:	Vymeranie	dane	na	základe	žiadosti	sa	vykoná	len	vtedy,	ak	sa	urobí	krížik	v	príslušnom	políčku.	
 
5.1  Žiadam o vymeranie dane na moje príjmy zo závislej činnosti  
  v zmysle § 99 ods. 1 Z 1, z ktorých bola zrazená daň zo mzdy   
  vo výške 20%.

4.1  Zahraničné príjmy zo závislej činnosti oslobodené od dane (vrátane penzie, podpory v  
 nezamestnanosti, nemocenských dávok, dávky vyplácané pri platobnej neschopnosti  
 zamestnávateľa pred začiatkom konkurzného konania, príspevok na opatrovanie detí 
 atď.) po odpočte prípadných výdavkov na dosiahnutie, zaistenie a udržanie príjmov  
 (identifikačné číslo 493) Identifikačné číslo 493 sa musí v každom prípade vyplniť. 6)

4.2  Pri zisťovaní zahraničných príjmov oslobodených od dane (identifikačné číslo 453) sa  
 zohľadnili výdavky na dosiahnutie, zaistenie a udržanie príjmov vo výške [je možné  
 prípadne zapísať aj hodnotu 0 (nula) ]. 5)

4.3  Identifikačné číslo 453 obsahuje zahraničné príjmy z dôchodku vo výške

3.1   Nie je zo zákona možné
 
3.2   Už som ho získal vo výške, alebo
 
3.3   Už som oň požiadal, ale ešte nezískal a bude pravdepodobne dosahovať výšku: 775

453

493

791

2.3    Príjmy zo závislej činnosti, ku ktorým bola zaslaný mzdový lístok (mzdový lístok typ 24)

4)	 Zadajte	sem	medzinárodnú	štátnu	poznávaciu	značku	motorového	vozidla.
5)	 Tieto	príjmy	nesmú	byť	obsiahnuté	ani	v	identifikačnom	čísle	359	ani	v	mzdovom	doklade	(formulár	L	17).
6)	 Pozor:	Výdavky	na	dosiahnutie,	zaistenie	a	udržanie	príjmov	nesmú	byť	zohľadnené	ani	vo	formulári	L	1,	resp.	E	1.

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

Dátum, podpis

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.

6. Žiadosť o neobmedzenú daňovú povinnosť (§ 1 ods. 4)

6.1   V roku 2016 som nemal v Rakúsku ani bydlisko ani som sa tam  
  zvyčajne nezdržiaval
 

6.2   Žiadam podľa § 1 ods. 4, aby som bol v roku 2016 považovaný v Rakúsku za daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou  
  a mám k dispozícii nevyhnutné potvrdenie vydané štátom, v ktorom mám trvalé bydlisko (formulár E 9) resp. ďalších štátov, v  
  ktorých som dosiahol príjmy (napr. potvrdenie daňového úradu iného štátu resp. des zamestnávateľa)

6.3  Výška mojich príjmov v štáte, kde mám trvalé bydlisko, v roku 2016 [Úhrn (1) vo formulári E 9]

6.4  Ďalšie zahraničné príjmy z iných štátov, pokiaľ nie sú obsiahnuté v potvrdení štátu, v  
 ktorom sa nachádza trvalé bydlisko.

6.5  Výška príjmov môjho (manželského) partnera v roku 2016 (napr. podľa formulára E 9) 
 Smerodajné	len	pri	odpočítateľnej	čiastke	pri	jedinom	živiteľovi,	maximálnych	 
	 mimoriadnych	výdavkoch	alebo	mimoriadnych	zaťaženiach.

Štát s miestom trvalého bydliska  
                           v roku 2016 4)

Štátna príslušnosť 4)

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.

5.2   Žiadam o vymeranie dane na iné príjmy zo  
  závislej činnosti.

Krajina 4) Výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov  5) Dane zaplatené v zahraničí na započítanie

 2.2    Príjmy, pre ktoré existuje mzdový doklad (formulár L 17)
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