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Příloha L 1d pro rok 2017

Podací značka
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k tiskopisu L 1, E 1 nebo E 7 pro speciální zohlednění zvláštních výdajů:
• Zohlednění příspěvku tuzemské církvi nebo náboženské společnosti, odchylující se od poskytnutých údajů
(bod 3)
• Zahraniční finanční dary/zahraniční příspěvky církvím (bod 4)
• Dokoupení pojistných dob a dobrovolné pokračující pojištění (bod 5)
• Jen jako příloha k E 1: Odpočet zvláštních výdajů u podnikových finančních darů/oprava poskytnutých
údajů o zvláštních výdajích u podnikových příspěvků (bod 6)
Důležité upozornění:
Tento tiskopis NESMÍ být použit pro opravu chyb v případě automatického poskytnutí údajů o zvláštních výdajích, týkajícího se
bodu 3 a 5. Jestliže byly údaje o Vámi zaplacených částkách v důsledku chyby příjemce/příjemkyně platby (např. podporovaná příjemkyně/
podporovaný příjemce finančního daru, náboženská společnost) poskytnuty nesprávně nebo k jejich poskytnutí nedošlo, obraťte se, prosím,
za účelem objasnění přímo na příslušného příjemce platby. Oprava probíhá prostřednictvím opravného poskytnutí údajů resp. dodatečného
poskytnutí údajů.
Je-li bez bližšího označení odkazováno na zákonná ustanovení, rozumí se jimi ustanovení rakouského zákona o dani z příjmů z r. 1988
(EStG 1988). Informace týkající se daní najdete v Daňové knize 2018 (www.bmf.gv.at, publikace) nebo je získáte na svém finančním úřadu.

Tento tiskopis se zpracovává strojově, proto ho vyplňujte HŮLKOVÝM PÍSMEM a používejte výhradně černou nebo modrou barvu náplně.
Údaje o finančních částkách jsou v eurech a centech (zarovnané zprava). Odevzdávejte pouze originály tiskopisů, neboť kopie nedokáže stroj
zpracovat. Strojově rovněž není možné zpracovat záznamy nacházející se mimo zadávací pole.
Tučně zvýrazněná pole se musí vždy vyplnit.
Řiďte se, prosím, pomocnými pokyny k vyplnění, vydanými k této příloze (L 1d-Erl).
Odpovídající údaj, prosím, zaškrtněte!
Na každé přiznání k dani použijte, prosím, pouze po jedné příloze (L 1, E 1 nebo E 7).

DO TOHOTO ŠEDÉHO POLE,

1.

Údaje o osobě

1.1 10místné číslo sociálního pojištění
podle e-card 1)

1.2 Číslo účtu pro odvádění poplatku 2)
1.3 Datum narození (není-li k dispozici číslo
Číslo finančního úřadu - daňové identifikační číslo sociálního pojištění, nutno vždy vyplnit)
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2.

Partnerka/partner 3), dítě 4) nebo rodič (vyplňujte jen pro body 3 a/nebo 5.1, resp. 5.3)

2.1

2.1 RODNÉ PŘÍJMENÍ NEBO PŘÍJMENÍ (HŮLKOVÝM PÍSMEM)

2.2

JMÉNO (HŮLKOVÝM PÍSMEM)

2.4

10místné číslo sociálního pojištění
podle e-card 1)

2.3 TITUL (HŮLKOVÝM PÍSMEM)

2.5 Datum narození (není-li k dispozici číslo
sociálního pojištění nutno vždy vyplnit)

D D M M R R R R

3.

Zohlednění příspěvku tuzemské církvi nebo náboženské společnosti, odchylující se od
poskytnutých údajů o zvláštních výdajích

www.bmf.gv.at

Zde zapisujte pouze v případě, že má být platba zohledněna odchylně od údajů poskytnutých finančnímu úřadu a Vy jste zaplatil/a
příspěvek své partnerky/svého partnera nebo svého dítěte, nebo Vaše partnerka/váš partner nebo jeden z rodičů zaplatil/a
Váš příspěvek.
Za rok 2017 byly v elektronické podobě poskytnuty údaje o příspěvku tuzemské církvi nebo
náboženské společnosti. Odchylně od těchto údajů je ve vztahu ke mně třeba zohlednit
následující částku

458

Pokud jste zaplatil/a příspěvek (rovněž) za svoji partnerku/svého partnera nebo dítě, zapište sem částku, kterou je ve vztahu k
Vám nutno zohlednit. Pod bodem 2, prosím, zapište, za koho jste příspěvek zaplatil/a. Ve vztahu k této osobě nelze Vaši platbu
zohlednit.
Je-li to třeba, uveďte, prosím:
Zaplatil jsem příspěvek církvi za osobu (partnerku/partnera/dítě), která není uvedena pod bodem 2
Pokud Váš příspěvek v plné výši nebo zčásti zaplatil/a Vaše partnerka/Váš partner nebo jeden z rodičů, zapište zde 0 (nula) nebo
příslušnou nižší částku. Pod bodem 2, prosím, uveďte, ve vztahu ke komu má být platba zohledněna. Ve vztahu k Vám nelze tuto
platbu zohlednit.

1)
2)
3)

4)

Zde, prosím, zadejte úplné 10místné číslo sociálního pojištění přidělené rakouskou sociální pojišťovnou.
Je nutno vyplnit pouze v případě, že je tato příloha odevzdávána k tiskopisu E 1.
Partnerkou/partnerem se rozumí manželka/manžel a registrovaná partnerka/registrovaný partner. Dále družka/druh s nejméně
jedním dítětem, na které byly po dobu nejméně sedmi měsíců pobírány rodinné přídavky (§ 106, odst. 3). Tyto osoby budou dále nebude-li uvedeno jinak - označovány jako „partnerka/partner“.
Dítětem se rozumí pouze dítě, na které jste Vy, Vaše partnerka/Váš partner po dobu nejméně sedmi měsíců pobíral/a rodinné přídavky
(§ 106, odst. 1), nebo na které Vám na dobu nejméně sedmi měsíců přísluší odečitatelná částka za výživu (§ 106, odst. 2).
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4.

Zohlednění zahraničních finančních darů/zahraničních příspěvků církvím

4.1

Finanční dary podporovaným zahraničním organizacím (např. dobročinné
organizace, organizace na ochranu životního prostředí), které nejsou povinné
poskytovat údaje, byly zaplaceny ve výši 5)

281

4.2

Povinné příspěvky zahraniční církvi nebo náboženské společnosti, která není
povinna poskytovat údaje, byly zaplaceny ve výši

282

5.

Dokoupení pojistných dob a dobrovolné pokračující pojištění

Na návrh lze jako zvláštní výdaj provádět odečet jednorázového pojistného za dokoupení pojistných dob v rámci zákonného
sociálního pojištění, a to vždy v rozsahu jedné desetiny po dobu deseti po sobě následujících let.
Desetina částky jednorázového pojistného zaplaceného před rokem 2017, jež má být zohledněna
Jestliže jste o rozložení jednorázového pojistného za dokoupení pojistných dob na dobu deseti let požádal/a již před rokem 2017,
zapište zde, prosím, desetinu částky, která má být zohledněna za rok 2017. Rovněž v případě, že jste před rokem 2017 požádal/a
o odečet rozložený na desetiny za svoji partnerku/svého partnera nebo dítě, je částku připadající na rok 2017 nutno zapsat zde.
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5.1

V rámci zdanění za rok 2017 je třeba zohlednit následující desetinu částky

5.2

283

Desetina částky jednorázového pojistného zaplaceného v roce 2017, jež má být zohledněna
Jestliže jste v roce 2017 zaplatil/a jednorázové pojistné za dokoupení pojistných dob, můžete zde zažádat o jeho rozložení na
dobu deseti let.

Žádám o rozložení na dobu deseti let ve vztahu ke mnou zaplacenému a v poskytnutých údajích za rok 2017 zahrnutému
			 jednorázovému pojistnému 6)
5.3

Zohlednění při dobrovolném pokračujícím pojištění nebo při dokoupení dob pojištění, odchylující se od poskytnutých
údajů o zvláštních výdajích
Za rok 2017 proběhlo elektronickou formou poskytnutí údajů o částce za dobrovolné
pokračující pojištění nebo za dokoupení dob pojištění. Odchylně od těchto údajů
284
je ve vztahu ke mně třeba zohlednit následující částku
Ve vztahu k částce uvedené pod kódem 284 žádám o rozložení na dobu deseti let

6)

Pokud jste zaplatil/a za svoji partnerku/svého partnera nebo dítě, zapište sem částku, kterou je ve vztahu k Vám nutno
zohlednit. Pod bodem 2, prosím, zapište, za koho jste příspěvek zaplatil/a. Ve vztahu k této osobě nelze Vaši platbu zohlednit.
Je-li to třeba, uveďte, prosím:

Zaplatil jsem za osobu (partnerku/partnera/dítě), která není uvedena pod bodem 2, dobrovolné pokračující pojištění/dokoupení
			 pojistných dob
		 Pokud za Vás v plné výši nebo zčásti zaplatil/a Vaše partnerka/Váš partner nebo jeden z rodičů, zapište zde 0 (nula) nebo
		 příslušnou nižší částku odchylující se od poskytnutých údajů. Pod bodem 2, prosím, uveďte, ve vztahu ke komu má být platba
		 zohledněna. Ve vztahu k Vám nelze tuto platbu zohlednit.

6.

Jen jako příloha k tiskopisu E 1: Odpočet zvláštních výdajů u podnikových finančních darů/oprava

6.1

Odečet zvláštních výdajů v případě podnikových finančních darů
Pokud podnikové finanční dary překračují 10% provozního zisku (před zohledněním částky zisku osvobozené od daně), mohou
být v rámci zdanění zohledněny jako zvláštní výdaje (§ 18, odst. 1, č. 7 ve spojení s § 18, odst. 8, č. 3, písm. b). Pod kódem 285
můžete s kladným znaménkem zapsat částku, která překračuje shora uvedenou limitní částku, a která není zahrnuta v
poskytnutých údajích o zvláštních výdajích. Tato částka bude zohledněna jako zvláštní výdaj přídavně vedle částky uvedené v
rámci poskytnutí údajů.
Oprava poskytnutých údajů o zvláštních výdajích při podnikových příspěvcích
Je-li příspěvek (např. finanční dar), který se zohledňuje jako podnikový výdaj, zahrnut (rovněž) v poskytnutých údajích o
zvláštních výdajích, můžete pod kódem 285 iniciovat opravu poskytnutých údajů. Částku je nutno zapsat do tiskopisu E 1a/E 1aK
pod směrodatným kódem (9243, 9244, 9245, 9246, 9261, 9262) a pod kódem 285 ji převzít se záporným znaménkem.
V této výši bude pokrácena částka, která se zohledňuje jako zvláštní výdaj na základě poskytnutých údajů.
+/- 7)

6.2

poskytnutých údajů o zvláštních výdajích u podnikových příspěvků

Odečet zvláštních výdajů v případě podnikových finančních darů resp. oprava
poskytnutých údajů o zvláštních výdajích

5)
6)
7)

285

Zde smějí být zapisovány pouze finanční dary poskytnuté organizacím, které se nacházejí na „Seznamu podporovaných zařízení‟
(www.bmf.gv.at), a které nemají v tuzemsku žádné stálé místní zařízení.
Zohledňuje se desetina částky. Zbývající desetiny budou v následujících devíti letech při zdanění zohledňovány automaticky. V
příloze L 1d již o to není třeba zvlášť žádat.
Uvádějte, prosím, vždy odpovídající (kladné či záporné) znaménko.

Prohlašuji, že jsem údaje uvedl na základě svého nejlepšího vědomí a svědomí správně a úplně (dbejte, prosím, na vyplnění povinných polí!).
Jsem obeznámen se skutečností, že uvedení nesprávných nebo neúplných údajů je trestné.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Neodevzdávejte, prosím, originály dokumentů/dokladů, neboť veškeré příchozí písemnosti jsou na
finančnímu úřadu po elektronické konverzi zlikvidovány v souladu s pravidly na ochranu údajů! Uchovávejte je však po dobu nejméně 7
let pro případ kontroly.

Toto přiznání můžete, aniž byste potřebovali papírový tiskopis, podat rovněž prostřednictvím webových stránek www.bmf.gv.at
(FinanzOnline). Platformu FinanzOnline máte k dispozici bezplatně a nepřetržitě. Pro její využití nepotřebujete žádný speciální software.

Daňové zastoupení (jméno/název, adresa, telefonní číslo/číslo faxu)

L 1d-CZ-2017

Datum, podpis
L 1d-CZ, strana 2, verze z 31.10.2017

