Daňový úrad

FinanzOnline, to je náš servis práve pre vás!

Vstupná poznámka

2017

Príloha L 1ab za rok 2017
k formuláru L 1 alebo E 1 k osobitnému zohľadneniu mimoriadnych nákladov
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Informácie o daniach nájdete v Daňovej knihe 2018 [Steuerbuch 2018] (www.bmf.gv.at, Publikácie [Publikationen]) alebo ich dostanete
na Vašom finančnom úrade. Tento formulár sa načítava strojovo, preto ho vypisujte PALIČKOVÝM PÍSMOM a píšte výhradne iba
čiernou alebo modrou farbou. Údaje o sumách v eurách a eurocentoch (zarovnané sprava). Odovzdávajú sa iba originálne formuláre,
pretože kópie sa nedajú načítať strojovo. Údaje zapísané mimo políčok formulárov taktiež nie je možné načítať strojovo.
Zvýraznené políčka musíte vyplniť v každom prípade.

Hodiace prosím označte krížikom!

1.

1.1

Informácie o osobe

10-miestne číslo sociálneho poistenia
podľa e-card 1)

1.2 Číslo účtu pre odvody Číslo finančného
úradu – daňové identifikačné číslo 2)

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

D D M M R R R R

2.

Mimoriadne zaťaženia (pri každom identifikačnom čísle prosím zapisuje iba celkovú sumu za rok v eurách a eurocentoch)

Na uplatnenie mimoriadnych zaťažení pre deti použite prílohu (prílohy) L 1k.

Mimoriadne zaťaženia so spoluúčasťou (po odpočítaní získaných náhrad alebo
bonifikácií)
2.1 Výdaje spojené s onemocnením (vrátane zubných protéz)

731

2.3

Náklady na kúpeľnú liečbu [po odpočte alikvotnej úspory v domácom rozpočte
za stravu (plná penzia) vo výške 5,23 eur na deň]

734

2.4

Iné mimoriadne zaťaženia, ktoré nespadajú do 2.1 a 2.3

735

ŠEDÉ POLÍČKO, PROSÍM,
NEPOPISUJTE

Mimoriadne zaťaženia bez spoluúčasti
2.5

Škody spôsobené katastrofami (po odpočítaní získaných náhrad alebo bonifikácií)

Mimoriadne zaťaženie od stupňa postihnutia
25% alebo pri poberaní príspevku na opatrovanie
2.6

2.7

Der pauschale Freibetrag für Behinderung
wird beantragt (Voraussetzung: mind. 25%
Behinderung, kein Pflegegeldbezug) und es
werden keine tatsächlichen Kosten wegen Behinderung (Kennzahlen 439/418) geltend gemacht

Žiadosť o nezdaniteľnú položku na diétnu stravu
podávam kvôli
Z: Cukrovke, tuberkulóze, celiakii, Aids
G: Ochoreniu žlčníka, pečene, obličiek
M: Ochoreniu žalúdka, iným vnútorným ochoreniam

2.8

Poberám príspevok na opatrovanie, peňažnú
pomoc pre nevidomých alebo iný peňažný
príspevok podmienený opatrovaním
(Pokyn:  Pri celoročnom poberaní neprináleží
podľa bodu 2.6 pre postihnutie žiadna
nezdaniteľná položka)
2.9.1		O paušálnu nezdaniteľnú položku za motorové
vozidlo prihlásené na postihnutú osobu sa žiada
z dôvodu skonštatovania obmedzenej mobility

Pr

www.bmf.gv.at

730

Náklady na pohreb (pokiaľ neboli kryté: aktívami z dedičstva, plnením poistného,
od dane oslobodenými náhradami zamestnávateľky/zamestnávateľa, prevodom
majetku v priebehu posledných 7 rokov pred úmrtím)

2.2

2.9.2 O paušálnu nezdaniteľnú položku za motorové
vozidlo prihlásené na postihnutú osobu sa žiada
z dôvodu vydaného preukazu podľa § 29b StVO
1960 [StVO = pravidlá cestnej premávky]
1)
2)
3)

4)

475

3)

Žiadateľka/žiadateľ

Partnerka/partner

Stupeň postihnutia

Stupeň postihnutia

4)

%
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Tu, prosím, zadajte celé 10 miestne číslo poistenia pridelené rakúskou sociálnou poisťovňou.
Ako prílohu k formuláru L 1 nemusíte vypĺňať políčko 1.2.
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“.
Vlastníte preukaz ZŤP alebo rozhodnutie o klasifikácii postihnutia a na požiadanie finančnej správy ho musíte predložiť.
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Mimoriadne zaťaženie od stupňa postihnutia
25% alebo pri poberaní príspevku na opatrovanie
2.10

Preukázané náklady za taxislužby z dôvodu
skonštatovania obmedzenej mobility (avšak nie
je na postihnutú osobu prihlásené žiadne
prihlásené motorové vozidlo)

2.11

Nepravidelné výdavky na pomôcky (napr. invalidný
vozík, načúvací prístroj, pomôcky pre nevidomých)
ako aj náklady na liečebné procedúry (napr.
výdavky na lekára, lieky) (odpočítajte prosím
prípadné náhrady výdavkov)

Partnerka/partner

435

436

476

417

Žiadateľka/žiadateľ

Partnerka/partner
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Skutočné náklady na základe postihnutia

Žiadateľka/žiadateľ

2.12

Namiesto paušálnych nezdaniteľných položiek
sa na základe stupňa postihnutia uplatňujú
skutočné výdavky (prosím, odpočítajte napr.
výdavky za domov sociálnej starostlivosti,
prípadné opatrovaním podmienené
peňažné dávky a podielové úsporu v
domácnosti – 156,96 EUR mesačne).

439

418

Prosím, pozor: Ak sa uplatňujú skutočné náklady postihnutia, nesmiete v bodoch 2.6, 2.7, 2.9.1, 2.9.2, 2.10 a 2.11 vykonať
žiadne záznamy. V takomto prípade musíte všetky položky vypočítať a výsledné sumy zapísať pod IČ 439 alebo 418.
Pokiaľ prináležia paušálne nezdaniteľné položky za diétnu stravu alebo za motorové vozidlo z dôvodu obmedzenia mobility
alebo preukazu podľa § 29b StVO [StVO = pravidlá cestnej premávky], musíte tieto hodnoty do výpočtu započítať. Príslušné
hodnoty nájdete v Daňovej knihe 2018 [Steuerbuch 2018], ktorú môžete bezplatne získať na každej finančnej správe alebo na
www.bmf.gv.at/services/publikationen.

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

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Nezasielajte nám prosím žiadne originálne dokumenty/doklady, pretože všetky písomnosti doručené
finančnému úradu po elektronickom spracovaní v súlade s ochranou údajov zlikvidujeme! Pre prípadnú kontrolu si ich ale uschovajte
minimálne na  7 rokov.
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.

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

Pr

Dátum, podpis
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