FinanzOnline, to je náš servis práve pre vás!

Daňový úrad

Vstupná poznámka

2017

Daňové priznanie k vymeraniu dane zamestnancov za rok 2017
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Pre ďalšie informácie, prosím, venujte pozornosť pomocníkovi pri vypĺňaní L2. Použite, prosím, na daňové zvýhodnenie detí pre každé
jedno dieťa samostatnú prílohu L 1k, pre mimoriadne náklady L 1ab, pre cezhraničné skutkové stavy L 1i, na osobitné zohľadnenie
mimoriadnych výdavkov L 1d. Informácie o daniach nájdete v Daňovej knihe 2018 [Steuerbuch 2018] (www.bmf.gv.at, Publikácie [Publikationen]) alebo ich dostanete na Vašej finančnej správe.
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.
1.1

RODNÉ MENO alebo PRIEZVISKO (PALIČKOVÝM PÍSMOM)

1.2

MENO (TLAČENÝM PÍSMOM)

Hodiace sa označte krížikom.
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Údaje o daňovníkovi
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1.

1.3

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

1.5

ŠEDÉ POLÍČKO, PROSÍM,
NEPOPISUJTE

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

Pohlavie
mužské

ženské

D D M M R R R R

Rodinný stav dňa 31.12.2017 (označte krížikom len jedno políčko) 2) 		

1.7

ženatý/vydatá/žijúci v registrovanom partnerstve
slobodný/slobodná

Aktuálna poštová adresa bydliska

2.1

ULICA (TLAČENÝM PÍSMOM)

2.2

Číslo domu

2.6

OBEC (TLAČENÝM PÍSMOM)

2.7

PSČ

rozvedený/-á

Poschodie

2.8

ovdovený/-á

2.4

D D M M R R R R

Číslo dverí

2.5

Krajina 3)

Telefónne číslo

,v

Partnerka/partner 2)

ím

3.

PRIEZVISKO (TLAČENÝM PÍSMOM)

os

3.1

Pr

www.bmf.gv.at

še

2.3

slobodný/slobodná nutný)

nemanželské súžitie

dlhodobo žijúci/a odlúčený/á od partnera

2.

AKADEMICKÝ TITUL (TLAČENÝM PÍSMOM)

3.2

MENO (TLAČENÝM PÍSMOM)

3.4

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

3.3

AKADEMICKÝ TITUL (TLAČENÝM PÍSMOM)

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

D D M M R R R R
1)
2)

3)

Tu, prosím, zadajte celé 10 miestne číslo poistenia pridelené rakúskou sociálnou poisťovňou.
Partnerkou/partnerom je manželka/manžel, registrovaná partnerka/registrovaný partner. Ďalej družky/druhovia s minimálne
jedným dieťaťom, za ktoré boli minimálne sedem mesiacom poberané rodinné prídavky (§ 106 ods. 3 zákona o dani z príjmov EStG
1988). Ďalej budú označované – ak nie je uvedené inak – ako „partnerka/partner“.
Zadajte, prosím, medzinárodnú štátnu poznávaciu značku motorového vozidla. Vypĺňa sa iba vtedy, ak miesto súčasného bydliska nie je v Rakúsku.
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4.

Tuzemskí zamestnávatelia/miesta vyplácania dôchodku
Počet tuzemských inštitúcií vyplácajúcich mzdu alebo dôchodok v roku 2017
Poznámka: Ak nemáte príjmy, zapíšte, prosím, hodnotu 0 (nula). Prikladanie výplatnej pásky nie je potrebné.

4.1

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 inštitúcií vyplácajúcich mzdu alebo dôchodok“ nerátajú::
nemocenské dávky, príjmy na základe poukážok na služby, podpora v nezamestnanosti, podpora v hmotnej 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.

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

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

rm
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5.

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.

fo

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

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.

5.3

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 (9.1, 9.2), 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

8.1
		
8.2
		

9.

Vypĺňa sa len vtedy, ak príjem (rodiny) v roku 2017 nepresiahol sumu 55.000 EUR.

Týmto si uplatňujem nárok na príspevok na viac detí na rok 2018, pretože som v roku 2017 prinajmenšom určitý čas poberal/poberala
rodinné prídavky na najmenej 3 deti.
V roku 2017 som žil/žila viac ako 6 mesiacov v manželstve, v súžití alebo v registrovanom partnerstve a čestne prehlasujem, že spoločný
príjem nepresiahol 55 000 eúr.

Mimoriadne výdavky (pri každom identifikačnom čísle sa zapisuje len celková suma za rok v eurách a eurocentoch)

Suma všetkých poistných súm a príspevkov (dobrovoľné nemocenské, úrazové,
životné poistenie, zaopatrenie pozostalých a poisťovne vyplácajúce pozostalostný
príspevok), príspevky do dôchodkového fondu, dobrovoľné pripoistenie v rámci
zákonného systému dôchodkového poistenia
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9.1
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Prosím, pozor:
• povinné príspevky zákonom uznávanej cirkvi alebo náboženskému spoločenstvu,
• dary a príspevky zvýhodneným príjemcom a
• príspevky na dobrovoľné nepovinné poistenie v zákonnom systéme dôchodkového poistenia a pre prikúpenie poistných dôb
sú od zdaňovacieho roku 2017 zohľadňované už iba na základe elektronického prenosu údajov, pokiaľ boli zaplatené tuzemskej
organizácii. Predpokladom prenosu údajov je, že ste organizácii oznámili svoje meno a rodné meno alebo priezvisko ako aj svoj dátum
narodenia. Bez oznámenia údajov nie je možné príspevky daňovo zohľadniť.
Za Vás prevedené príspevky budú automaticky prevzaté do Vášho (zamestnanci/zamestnankyne) predpisu daní. Preto už nemusíte
vykonávať žiadne zápisy. Sumy budú vykázané vo Vašom výmere na FinanzOnline.
Ak boli Vami zaplatené príspevky na základe chyby príjemcu (napr. zvýhodnený príjemca darov a príspevkov, náboženské
spoločenstvo) nesprávne prenesené alebo prenesené chybne, obráťte sa, prosím, na vyjasnenie priamo na príjemcu platby.
Napravenie vykonáte prenosom opravy resp. dodatočným prenosom.
Pre zohľadnenie odchyľujúce sa od prenosu údajov alebo zohľadnenie mimoriadnych výdavkov zahraničných organizáciám použite
prílohu L 1d.

Od 2016 do 2020 odpočítateľné už iba v prípade, že ste zmluvu uzatvorili/
podali žiadosť pred 1. 1. 2016.

9.2

455

Suma všetkých príspevkov ako aj splátky pôžičiek a úrokov, ktoré boli zložené na
vytvorenie a zariadenie alebo sanáciu obytných priestorov.
Od 2016 do 2020 už iba odpočítateľné, pokiaľ začalo opatrenie pred
1. 1. 2016.

456

9.3

Renty alebo trvalé bremená

280

9.4

Náklady na daňové poradenstvo

460
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10. Výdavky na získanie, zabezpečenie a udržanie príjmov (bez započítania paušálu výdavkov na získanie,
zabezpečenie a udržanie príjmov vo výške 132 eúr), paušálne/cestovné náklady na denné dochádzanie do práce

(identifikačné čísla 718 a 916 musíte vyplniť spoločne) Vysvetlivky k paušálnym/cestovným nákladom na denné dochádzanie do práce a
k zvýšenej sume odpočítateľnej položky na cestovné nájdete v Daňovej knihe 2018 /Steuerbuch 2018/.
10.1 Paušálne náklady na denné dochádzanie do práce – skutočne prislúchajúca ročná čiastka
Vyplňte iba vtedy, ak ju už Váš zamestnávateľ nezohľadnil v správnej výške.
Výpočet podľa kalkulačky cestovných nákladov na denné dochádzanie do
práce na www.bmf.gv.at/pendlerrechner/
718

10.4 Povinné príspevky na základe zamestnania na čiastočný úväzok a povinné príspevky
za spolu poistených príslušníkov ako aj za dobrovoľne vložené príspevky na sociálne
poistenie /SVdGW/ s výnimkou príspevku na podnikovú radu

274
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10.3 Odborárske príspevky a ostatné príspevky do profesijných zväzov/komôr a záujmové
zastupiteľstvá – skutočne prislúchajúca ročná suma – s výnimkou príspevku na
podnikovú radu. Vyplňte iba vtedy, ak ju už váš zamestnávateľ nezohľadnil v
správnej výške 4)
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10.2 Cestovné náklady na denné dochádzanie do práce (odpočítateľná položka) – skutočne prislúchajúca ročná čiastka
Vyplňte iba vtedy, ak ju už váš zamestnávateľ nezohľadnil v správnej výške.
Cestovné náklady na denné dochádzanie do práce činia 2 eurá za každý jeden
kilometer jednoduchej cesty do práce za kalendárny rok a vyplýva z kalkulačky
cestovných nákladov na denné dochádzanie do práce. Výpočet podľa kalkulačky
cestovných nákladov na denné dochádzanie do práce na www.bmf.gv.at/
916
pendlerrechner/

Ak už odpočet nevykonal zamestnávateľ, potom sa tu zapisujú nasledovné výdavky na dosiahnutie, zaistenie a udržanie príjmov, ktoré sa nedajú započítať do paušálneho príspevku na výdavky na dosiahnutie, zaistenie a udržanie príjmov vo výške 132 EUR ročne:
10.5 Presné označenie vašej profesijnej činnosti (napr. kuchár, predavačka; nedostačujúce je označenie zamestnanec, robotník)

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
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10.13 Na uplatnenie paušálu platného pre určitú skupinu profesií zapíšte:
A: Artista
FM: Lesný robotník s motorovou pílou
B: Pracovník divadla, filmový herec
FO: Lesný robotník bez motorovej píly, lesník,
F: Televízny tvorca
profesionálny poľovník zamestnaný v revíre
J: Novinár
HA: Domovník, ak podlieha Zákonu o domovníkoch
M: Hudobníci/hudobníčky
HE: Pracujúci z domu
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Povolanie 6)		

11.
4)
5)

6)
7)

Obdobie činností: Začiatok-Koniec

D D M M

do

D D M M

D D M M

do

D D M M

V:
P:
E:

Zástupca
Člen mestského,
obecného alebo miestneho
zastupiteľstva
Zahraniční pracovníci v
zmysle: § 1 Z 11 nariadenia 4), 5)

Náhrady výdavkov

7)

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

Pokiaľ už boli zamestnávateľom v správnej výške zohľadnené, nevykonávate sem žiaden zápis. V opačnom prípade sem musíte
zapísať celkovú čiastku.
Iba zamestnankyne/zamestnanci, ktorí boli z poverenia zahraničnej zamestnávateľky/zahraničného zamestnávateľa v rámci pracovného
pomeru zamestnané u rakúskej zamestnávateľky/rakúskeho zamestnávateľa na dobu určitú. Čo sa týka podrobností pozri nariadenie o
zostavení priemerných sadzieb pre výdavky na získanie, zabezpečenie a udržanie príjmov.
Skrátené označenie profesijnej skupiny
Od zamestnávateľky/zamestnávateľa prijaté náhrady výdavkov (s výnimkou reprezentantiek/reprezentantov ako aj prijaté náhrady
zahraničnými pracovníkmi týkajúce sa cestovných výdavkov v zmysle § 26 č. 4 zákona o dani z príjmov 1988 ).

L 1-SK-2017

L 1-SK, strana 3, verzia zo dňa 20. 10. 2017

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

13. Bankové spojenie

(Osobitná žiadosť o vrátenie platby nie je potrebná, vyplatenie je realizované zásadne úradnou cestou,
pokiaľ nepretrváva nedoplatok odvodov)

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.
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13.3
Žiadam o vyplatenie v hotovosti (Prosím, pozor: peňažné čiastky
			 sa vyberajú výhradne osobne na pošte)

14.2

Týmto žiadam o výmer nižšej nezdaniteľnej sumy ročne vo výške

449
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Neželám si výmer nezdaniteľnej sumy
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14. Výmer nezdaniteľnej sumy

Priložte k tomuto daňovému priznaniu aj všetky prílohy k priznaniu, ktoré sú potrebné vo vašom prípade:
Počet príloh L 1k (pre zvýhodnenie detí)

Príloha L 1i (napr. cezhraničné skutkové stavy)

Príloha L 1ab (mimoriadne náklady)

Príloha L 1d (na osobitné zohľadnenie mimoriadnych výdavkov)

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.
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.
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.
Toto priznanie môžete podať aj v bezpapierovej forme prostredníctvom www.bmf.gv.at (FinanzOnline).
FinanzOnline máte k dispozícii bezplatne a 24 hodín denne. Nepotrebujete k tomu žiaden špeciálny softvér.

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