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1.1 FAMILIEN- oder NACHNAME (BLOCKSCHRIFT)

1) Bitte geben Sie hier die vom österreichischen Sozialversicherungsträger vergebene     
   10-stellige Versicherungsnummer vollständig an.
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L 2-CZ-2016 Spolkové ministerstvo financí - 12/2016 (vyd. 2016)

Nápověda pro vyplnění tiskopisu L 1 (přiznání ke zdanění
zaměstnance/zaměstnankyně) pro rok 2016

Podejte své přiznání ke zdanění zaměstnance/zaměstnankyně pomocí internetu!
Své přiznání ke zdanění zaměstnance/zaměstnankyně (L 1) můžete svému finančnímu úřadu odevzdat také 
elektronickou cestou prostřednictvím webového portálu FinanzOnline. Nepotřebujete chodit na žádný úřad 
a přitom můžete své daňové záležitosti vyřídit z pohodlí domova kliknutím myši. Přiznání nemusí být vytištěno, 
údaje uvedené v přiznání lze kdykoli získat online.
Chcete-li se dozvědět další informace, navštivte portál FinanzOnline prostřednictvím domovské stránky Spolkového 
ministerstva financí na webové adrese www.bmf.gv.at nebo přímo na webové adrese https://finanzonline.bmf.gv.at.

Vyčerpávající daňové informace a tipy ke zdanění zaměstnance/zaměstnankyně naleznete v Daňové knize 2017 
(www.bmf.gv.at) nebo je získáte na svém finančním úřadě.

Neodevzdávejte prosím žádné doklady (přílohy). Mějte je však v úschově po dobu nejméně 7 let, neboť doklady 
mohou být případně přezkoumávány Vaším finančním úřadem. Vyplňte ve svém přiznání všechny požadované 
údaje úplně, abyste si zajistili jeho rychlé zpracování Vaším finančním úřadem. Přezkoumávání Vašeho podání může 
mít za následek delší dobu nutnou pro jeho zpracování. Vaše podání může být zpracováno teprve tehdy, když 
dojdou všechny zprávy (např. roční výplatní list).

Mějte prosím na paměti:
Vámi vyplněný tiskopis bude zpracováván strojově. Za účelem zaručení jeho optimálního zpracování dodržujte 
níže uvedené pokyny k vyplnění. Vyhnete se tak zpětným dotazům a přispějete k rychlému zpracování podání.

 •  Odevzdávejte pouze originály tiskopisů, neboť kopie nedokáže stroj zpracovat.
  Používejte HŮLKOVÉ PÍSMO a psací potřeby výlučně s černou nebo modrou barvou psací náplně.
 •  Do každého políčka zapište pouze jedno písmeno, jednu číslici nebo jeden zvláštní znak.
 •  Textová políčka vyplňujte ve směru zleva doprava.
 •  Zbývající volná políčka ponechte nevyplněná a NEPROŠKRTÁVEJTE je.
 •  Poznámky nacházející se mimo k tomuto účelu určená pole nelze strojově zpracovat.

Takto budete záznamy provádět správně

Takto správně vyplníte pole s částkami

 •  Políčka s částkami vyplňujte se zarovnáním 
  vpravo.
 •  Zbývající volná políčka ponechte nevyplněná 
  a NEPROŠKRTÁVEJTE je. 
 •  Zapisujte vždy úhrnnou (roèní) èástku.
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1.4  10-stellige Sozialversicherungsnummer 
 laut e-card 1) 

1.4  10-stellige Sozialversicherungsnummer 
 laut e-card 1) 

1.7  Personenstand am 31.12.2016 (Bitte nur ein Kästchen ankreuzen) 2) 1.7  Personenstand am 31.12.2016 (Bitte nur ein Kästchen ankreuzen) 2)

9.1 Summe aller Versicherungsprämien und -beiträge (freiwillige Kranken-, Unfall-, Lebens- 
 versicherung, Hinterbliebenenversorgung und Sterbekassen), Pensionskassenbeiträge,  
 freiwillige Höherversicherung im Rahmen der gesetzlichen Pensionsversicherung 
 Von 2016 bis 2020 nur mehr absetzbar, falls Vertrag vor dem 01.01.2016 abgeschlossen. 455
9.2 Summe aller Beiträge sowie Rückzahlungen von Darlehen und Zinsen, die zur  
 Schaffung und Errichtung oder Sanierung von Wohnraum geleistet wurden 
 Von 2016 bis 2020 nur mehr absetzbar, falls Vertrag vor dem 01.01.2016 abgeschlossen. 456
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„Zbývající volná políčka ponechte nevyplněná”

„Takto opravuji správně”
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5. Odečitatelná částka pro samoživitele, odečitatelná částka pro svobodnou matku/svobodného otce

5.1  Žádám o odečitatelnou částku pro samoživitele a prohlašuji, že moje partnerka/můj partner tuto částku neuplatňuje.

5.2  Žádám o odečitatelnou částku pro svobodnou matku/svobodného otce.

Upozornění k bodu 5.1 a 5.2: Je vyžadováno pobírání rodinných přídavků na alespoň jedno dítě podle bodu 5.3.

k bodu 5.1: Předpokladem pro uplatnění odčitatelné částky pro samoživitele je, že:
 •  pobíral na jedno nebo více dětí po dobu nejméně sedmi měsíců rodinný příspěvek, a;
 •  v příslušném roce byl nejméně šest měsíců ženatý/vdaná, žil v registrovaném partnerství nebo v jiném 
  podobném vztahu jako druh a družka a nežil trvale odloučeně od partnera, a;
 •  příjmy partnera (včetně týdenního platu) nepřesahovaly částku 6000 eur.

k bodu 5.2: Odečitatelná částka pro jedinou osobu vychovávající dítě Vám náleží, jestliže jste v příslušném 
roce nežil/a po dobu delší šesti měsíců v partnerském poměru (manželství, družské soužití, registrované 
partnerství) a pobíral/a jste po dobu alespoň sedmi měsíců na nejméně jedno dítě rodinné přídavky.

O uplatnění odečitatelné částky pro samoživitele/jedinou osobu vychovávající dítě je – splňujete-li požadavky – 
nutno v rámci zdanění zaměstnankyně/zaměstnance požádat i tehdy, byla-li tato částka již zohledněna při 
zúčtování mzdy. Bod 5.3 je pak nutno vyplnit za všech okolností.

k bodu 7: Předpoklady pro uplatnění zvýšené odečitatelné částky pro důchodce jsou,
 •  že nemáte nárok na odečitatelnou částku pro samoživitele a
 •  že nemáte nárok na odečitatelnou částku pro zaměstnance a
 •  že jste byl/a v příslušném roce po dobu delší šesti měsíců ženatý/vdaná nebo jste žil/a v registrovaném 
  partnerství a nežil/a jste trvale odloučený/á od svého/svojí partnera (manžela)/partnerky (manželky) a
 •  Vaše příjmy z důchodu v kalendářním roce nepřesáhly 25.000 EUR a
 •  Vaše partnerka (manželka) nebo Váš partner (manžel) dosáhl příjmů nejvýše 2.200 EUR za rok.

k bodu 9: Bližší informace ohledně zvláštních výdajů si prosím přečtěte v „Daňové knize pro rok 2017” 
(www.bmf.gv.at - Publikace - Přehleddaní).

k bodu 9.1: Zvýšená částka na zvláštní výdaje
Pojistky a příspěvky takových pojištění jsou od roku 2016 do roku 2020 odpočitatelné jako zvláštní vydání pouze,  
pokud je základem pro platby smlouva uzavřená před 1. lednem 2016. Od kalendářního roku 2021 se daňová 
odečitatelnost zcela ruší. Neodpočitatelné jsou příspěvky důchodového zaopatření/zaopatření pro budoucnost se 
zvýhodněnou pojistkou.

k bodu 9.2: Výdaje pro vytvoření a sanaci obytného prostoru jsou od roku 2016 do roku 2020 odpočitatelné jako 
zvláštní vydání, pokud skutečná realizace stavby byla zahájena před 1. lednem 2016 nebo pokud je základem pro 
platbu smlouva uzavřená před 1. lednem 2016. Od kalendářního roku 2021 se daňová odečitatelnost zcela ruší.

k bodu 9.3: Dále je odpočitatelná dodatečná koupě doby pojištění a dobrovolné další pojištění v rámci zákonného 
důchodového pojištění, penze nebo stálého zatížení. 

7. Zvýšená odečitatelná částka pro důchodce

7.1  Žádám o zvýšenou odečitatelnou částku pro důchodce. (Předpoklady: Vlastní příjmy z důchodu nepřesahující 25.000 EUR, bez  
  nároku na odečitatelné částky dle bodu 5, vdaná/ženatý nebo žijící v registrovaném partnerství - příjmy manželky/ manžela  
  nebo registrované partnerky/registrovaného partnera nepřesahují 2.200 EUR ročně).

9. Zvláštní výdaje (ke každému kódu prosím uvádějte pouze úhrnnou roční částku v eurech a centech)
9.1 Úhrn veškerého pojistného a pojistných poplatků (dobrovolné zdravotní pojištění,  
 úrazové pojištění, životní pojištění, zaopatření ovdovělých osob a sirotků a důchodové  
 resp. pozůstalostní zabezpečení), příspěvků v rámci penzijního pojištění, dobrovolného  
 připojištění v rámci zákonného penzijního pojištění Od roku 2016 do roku 2020  
 odpočitatelné pouze, pokud byla smlouva/žádost uzavřena/podána před 1. 1. 2016. 455
9.2 Úhrn všech příspěvků, stejně jako splátek půjček a úroků, jež byly poskytnuty na  
 vybudování a pořízení nebo na renovaci obytných prostor Od roku 2016 do roku  
 2020 odpočitatelné pouze, pokud opatření začalo před 1. 1. 2016. 456

9.3 Dobrovolná pokračující pojištění a dokoupení doby pojištění v zákonném důchodovém  
 pojištění, renty nebo trvalá břemena 450
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k bodu 10.1: Pro výpočet paušálního příplatku pro dojíždějící do zaměstnání používejte výhradně kalkulačku pro 
dojíždění. Pokud jste byl/a v příslušném kalendářním roce zaměstnán/a u více zaměstnavatelů a některý z nich 
příplatek nezohlednil (resp. nezohlednil ve správné výši) nebo jestliže suma všech zohledněných příplatků přesahuje 
jejich celkovou výši, použijte jako další pomůcku pro výpočet formulář L34a. Za měsíc, ve kterém vám zaměstnavatel 
poskytl tzv. „jobticket“ pro dopravu veřejnými dopravními prostředky z místa bydliště na praco- viště a zpět, nemáte 
nárok na paušální příplatek. Poskytl-li vám zaměstnavatel firemní vůz pro cesty z místa bydliště na pracoviště a zpět, 
nemáte nárok na paušální příplatek.
Pokud žádáte o paušální příplatek pro dojíždějící do zaměstnání, je nutno vyplnit i údaj v bodě 10.2 Odečitatelná 
částka pro dojíždějící do zaměstnání. Jinak není možné žádost zpracovat!

k bodu 10.2: Odečitatelná částka pro dojíždějící do zaměstnání je dvě eura na kilometr jednosměrné cesty mezi 
bydlištěm a pracovištěm za jeden kalendářní rok a lze ji určit z kalkulačky pro dojíždění. Pokud žádáte o odečitatelnou 
částku pro dojíždějící do zaměstnání, je nutno vyplnit i údaj v bodě 10.1 Paušální příplatek pro dojíždějící do zaměstnání. 
Jinak není možné žádost zpracovat.
(Další informace o paušálním příplatku pro dojíždějící do zaměstnání/odečitatelné částce pro dojíždějící do zaměstnání/
náhradách a příplatku pro dojíždějící do zaměstnání naleznete v Přehledu daní 2017.)

k bodu 10.4: Vyplňte prosím jen tehdy, pokud příspěvky dobrovolným zájmovým skupinám nebyly již sraženy 
zaměstnavatelem a zohledněny při zúčtování mzdy.

k bodu 11: Bližší informace ohledně mimořádných životních nákladů si prosím přečtěte v „Daňové knize 
pro rok 2017” (www.bmf.gv.at - Publikace - Přehleddaní).

Uveďte prosím vždy roční částku výdajů po odpočtu přijatých nebo náležejících náhrad resp. úhrad (např. péčí 
podmíněné peněžité dávky).

k bodu 14: Nežádáte-li o nic dalšího, obdržíte společně s výměrem daně z příjmu na přespříští rok (na rok 2018) 
výměr od daně osvobozené částky a sdělení k předložení u zaměstnavatelky nebo zaměstnavatele. Po 
předložení tohoto sdělení se uplatní předběžné opatření spočívající ve zohlednění určitých nákladů na získání a 
zajištění příjmu, zvláštních výdajů a mimořádných životních nákladů při průběžném zúčtování mzdy. To má za 
následek nižší odvody daně ze mzdy. V případě nižších nákladů je nutno provést povinné zdanění, jež obvykle vede 
k doplacení. Jsou-li náklady vyšší, je v běžném případě vystaven dobropis.
Práva na tento výměr od daně osvobozené částky se můžete vzdát nebo si nechat stanovit nižší částku 
osvobozenou od daně. V takovém případě vyplňte bod 14.1 nebo 14.2.

Upozornění:
Pro účely přiznání příjmů ze závislé činnosti bez dosavadních srážek daně ze mzdy, pro případ doplňujících údajů 
při splnění určitých přeshraničních kritérií a/nebo za účelem návrhu na neomezenou daňovou povinnost, použijte 
prosím přílohu L 1i.

Pro zohlednění nezdanitelné částky za dítě, odečitatelné částky za výživné, mimořádných nákladů týkajících se dětí 
nebo pro dodatečné zdanění příspěvku zaměstnavatele na opatrování dětí, použijte prosím přílohu L 1k. Pro 
každé z dětí je třeba použít samostatný tiskopis.

Pro uplatnění mimořádného zatížení použijte, prosím, přílohu L 1ab.

14. Výměr nezdanitelné částky

14.1   Nepřeji si výměr nezdanitelné částky.

14.2   Žádám o nižší výměr nezdanitelné částky v roční výši                                        449  

10. Náklady, odečitatelná částka/paušální příplatek pro dojíždějící do zaměstnání (kódy 718 a 916 vyplňte společně) 
Vysvětlivky k paušálu/příspěvku na dojíždění a ke zvýšené odpočitatelné částce na kompenzaci cestovních nákladů najdete v daňové knize 2017.

10.1
 

Paušální příplatek pro dojíždějící do zaměstnání – skutečně náležející  
částka  za rok Vyplňte pouze tehdy,jestliže váš zaměstnavatel příplatek  
nezohlednil ve správné výši. Pro výpočet použijte kalkulačku pro dojíždění na 
www.bmf.gv.at/pendlerrechner/ 718

10.2 Odčitatelná částka pro dojíždějící do zaměstnání – skutečně náležející  částka  
 za rok Vyplňte pouze tehdy,jestliže váš zaměstnavatel příplatek nezohlednil ve  
 správné výši. Příspěvek na dojíždění je 2 eura na km cesty do práce nebo z  
 práce pro kalendářní rok a lze jej zjistit pomocí kalkulačky pro dojíždění Pro  
 výpočet použijte kalkulačku pro dojíždění na www.bmf.gv.at/pendlerrechner/ 

916

11. Pro uplatnění mimořádných zatížení použijte, prosím, přílohu L 1ab. K uplatnění mimořádných životních nákladů týkajících se dětí použijte  
 prosím přílohu/y L 1k.

10.4 Gewerkschaftsbeiträge und sonstige Beiträge zu Berufsverbänden und Interessens- 
 vertretungen ausgenommen Betriebsratsumlage. Nur auszufüllen, wenn nicht be- 
 reits durch Ihre Arbeitgeberin/Ihren Arbeitgeber in richtiger Höhe berücksichtigt. 717

10.5 Selbst eingezahlte SV-Beiträge (z.B. SVdGW), ausgenommen Betriebsratsumlage 945

10.4 Příspěvky odborové organizaci, jiné příspěvky profesním sdružením a zájmovým  
 skupinám skutečně náležející roční příspěveks výjimkou příplatku podnikové rady 4) 717
10.5 Povinné příspěvky na základě zaměstnání malého rozsahu, stejně povinné příspěvky  
 pro připojištěné příslušníky i pro samoplátce příspěvků sociálního pojištění (např.  
 SVdGW) s výjimkou příplatku podnikové rady 274


